


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття

рішення

Ринкова вартість
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правочину

(тис.грн)

Вартість активів

емітента за даними

останньої річної

фінансової

звітності (тис.грн)

Співвідношення

ринкової вартості

майна або послуг,
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правочину, до
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останньої річної
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відсотках)

URL-адреса

сторінки власного

веб-сайту, на якій
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протоколу

загальних зборів

акціонерів /

засідання

наглядової ради, на

яких/якому

прийняте рішення

1 2 3 4 5 6

1 14.12.2020 720,2 827 108 0,087 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_13.p

df

Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від

23.11.2020 № 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Шевцовою Валентиною

Петрівною на передачу у строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі (магазину) (літ. А),

загальною площею 135,7 кв. м, розташованого за адресою: Харківська обл., Борівський район, смт. Борова, вул.

Харківська,10.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 720,2 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,087%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.

2 14.12.2020 1 300 827 108 0,1571 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_13.p

df

Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з фізичною особою Агієнко Юлією Леонідівною

на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень - кімнат № 7, 8, 9, 10, 17),

розташованих на першому поверсі одноповерхової будівлі, загальною площею 120,5 кв. м., що знаходиться за адресою:

Харківська обл.,м. Валки, вул. 1 Травня, 35А

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1300 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,1571%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.

3 14.12.2020 960 827 108 0,116 https://zbutenergo.kha



rkov.ua/sites/default/f
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майнафізичною особою Григорян Юлією

Олександрівною на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень – кімнат № 4,

5, 6, 7, 8, 9, загальною площею 109,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул.

Колокольцова, 52

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 960 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,116%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.

4 14.12.2020 487,2 827 108 0,0589 https://zbutenergo.kha
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з фізичною особою Гур’євою Людмилою

Олексіївною на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі (торговий павільйон),

загальною площею 89,2 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., Золочівський район, смт. Золочів, вул.

Перемоги (Правди), 82.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 487,2 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,0589%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.

5 14.12.2020 537 827 108 0,0649 https://zbutenergo.kha
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Долженко Іриною Миколаївною на

передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі кондитерського цеху, загальною

площею 80,9 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Волошина,

37-Б

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 537 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є



відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,0649%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.

6 14.12.2020 1 830 827 108 0,2213 https://zbutenergo.kha
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Семеренко Тетяною Сергіївною на

передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень другого поверху, загальною

площею 137,84 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Шевченка, 83А

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1830 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,2213%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.

7 14.12.2020 1 130,7 827 108 0,1367 https://zbutenergo.kha
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Хоменком Олегом Миколайовичом на

передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень будівлі, загальною площею 173,0

кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., Харківській район, с. Липці, вул. Пушкінська, 1А

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1130,70 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,1367%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.

8 14.12.2020 1 770 827 108 0,21399 https://zbutenergo.kha
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Іванченко Людмилою Петрівною на

передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежилого приміщення та підвалу, загальною площею

171,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Михайла Грушевського, 4



Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1770 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,21399%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ТОВ «Уют» на передачу в строкове платне

користування нерухомого майна - нежитлових приміщень першого поверху, загальною площею 98,69 кв. м.,

розташованого за адресою: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Бугайченка, 38

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 950 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,11485%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з приватним підприємством «Ритм» на передачу в

строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 74,9 кв. м.,

розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Сахновщина, вул. М. Чабанівського, 6

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 405 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,04896%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до



документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з фізичною особою Лампадовим Олексієм

Олександровичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень (літ. А-3),

загальною площею 117,2 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 1

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1580,8 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,191123%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Клочко Ларисою Олександрівною на

передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі (перукарня), загальною площею

118,3 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Шевченка, 2-А

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1610 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,19465%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Свистун Софією Сергіївною на передачу в

строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 192,5 кв. м., розташованого

за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 30

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1310 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,1583%. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з приватною фірмою «Гамма-55» на передачу в

строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень розташованих на 1 поверсі будівлі літ «А-1»,

загальною площею 111,0 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 42

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 646,5 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,07816 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з фізичною особою Пономарем Олександром

Григоровичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень, загальною

площею 55,2 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Близнюки, вул. Свободи, 32

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 380 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,0459 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ТОВ «ЦУКОРПРОМ» на передачу в строкове

платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 128,2 кв. м, розташованого за

адресою: Харківська обл., смт. Дворічна, вул. Слобожанська, 21

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 678,8 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,08207 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Дуліпою Русланою Миколаївною на

передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень на 1-му поверсі будівлі,

загальною площею 89,4 кв. м.,розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Коломак, вул. Корольва, 20

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 461,4 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,05578 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ФОП Болдирем Олексієм Володимировичем на

передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 53,4 кв. м.,

розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Шевченкове, вул. Кропивницького, 56-В

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 315 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,03808 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з фізичною особою Іващенком Віктором

Васильовичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлових приміщень 2-го поверху

магазину з коптильним цехом, загальною площею 85,2 кв. м. розташованого за адресою: Харківська обл., м. Люботин,

вул. Зелена, 16-б.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 830 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових



прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,10035 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з ТОВ «Гарант» на передачу в строкове платне

користування нерухомого майна - нежитлового приміщення магазину загальною площею 163,0 кв. м., розташованого за

адресою: Харківська обл., смт. Куп’янськ, вул. Центральна

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1830 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,22125 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з фізичною особою Гонделем Микитою

Юрійовичем в строкове платне користування нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 81,8 кв.

м. будівлі літ. «Б-ІІІ», розташованого за адресою: Харківська обл., смт. Краснокутськ, вул. Миру, 121.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 745 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,09007 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.
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Зміст інформації:

14.12.2020 на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (протокол № 13/2020) вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, відповідно до

документів наданих листами товариства від 10.11.2020 № 01-12/8401, від 13.11.2020 № 01-12/8521, від 23.11.2020

№ 01-12/8735, а саме укладення Договору оренди нерухомого майна з Дергачівською районною спілкою споживчих

товариств в строкове платне користування нерухомого майна – нежитлових приміщень - кімнат № 2, 3, 4, 21 та частини

коридору загальною площею 98,7 кв. м. адміністративної будівлі літ. «А-І», розташованого за адресою: Харківська

обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 155-Ж.



Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 950 тис. грн.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є

відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових

прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення

розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,11485 %. На засiданнi Наглядової ради були

присутнi 3 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала «За» -2,

«Проти» - 0, «Утримався» - 1.


