


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг 

з протоколу 

загальних зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 28.02.2022 383,4 2 151 438 0,017820639 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_fyn

al.pdf 

Зміст інформації: 

28.02.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 2/2022) прийнято рiшення: 

 Схвалити у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинення таких значних правочинів: 

Договір оренди від 17.06.2021 № 86/21 (нежитлові приміщення № 1,2,5 загальною площею 57,5 кв.м. у будівлі за 

адресою: вул. Харківська, буд. 5, с. Борова, Борівський район, Харківська обл.). Ринкова вартість майна, що є 

предметом правочину, складає   383,400  тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності складає 2 151 438 тис. грн.  

Згiдно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 

нерухомого майна. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,017820639%. На засiданнi 

Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що 

проголосували «За» - 2 , «Проти» - 0 , «Утрималися» - 0 . 

Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 

2 28.02.2022 813 2 151 438 0,037788679 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_fyn

al.pdf 

Зміст інформації: 

28.02.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 2/2022) прийнято рiшення: 

 Схвалити у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинення таких значних правочинів: 

-Договір оренди від 17.06.2021 № 87/21 (нежитлові приміщення № 1-9 загальною площею 80,4 кв.м. у будівлі за 

адресою: вул. Шевченка, буд. 130-Б, м. Люботин, Харківська обл.). Ринкова вартість майна, що є предметом 

правочину, складає   813  тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

складає 2 151 438 тис. грн.  

Згiдно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 

нерухомого майна. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента -0,037788679%. На засiданнi 

Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що 

проголосували «За» - 2 , «Проти» - 0 , «Утрималися» - 0 . 

Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 

3 28.02.2022 204,1 2 151 438 0,009486678 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_fyn

al.pdf 

Зміст інформації: 

28.02.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 2/2022) прийнято рiшення: 

 Схвалити у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинення таких значних правочинів: 



-Договір оренди від 24.06.2021 № 89/21 (нежитлові приміщення № 12 загальною площею 30,6 кв.м. у будівлі за 

адресою: вул. Свердлова, буд. 20-А, м. Барвінкове, Харківська обл.); Ринкова вартість майна, що є предметом 

правочину, складає 204,1  тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

складає 2 151 438 тис. грн.  

Згiдно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 

нерухомого майна. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,009486678%. На засiданнi 

Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що 

проголосували «За» - 2 , «Проти» - 0 , «Утрималися» - 0 . 

Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 

4 28.02.2022 33,317 2 151 438 0,001548592 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_fyn

al.pdf 

Зміст інформації: 

28.02.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 2/2022) прийнято рiшення: 

 Схвалити у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинення таких значних правочинів: 

-Договір оренди від 08.07.2021 № 10/1382/91/21 (нежитлові приміщення № 66 загальною площею 13,3 кв.м. у будівлі 

за адресою: вул. Соборна, буд. 37, м. Ізюм, Харківська обл.); Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 

складає 33,317  тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 2 151 

438 тис. грн.  

Згiдно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 

нерухомого майна. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,001548592%. На засiданнi 

Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що 

проголосували «За» - 2 , «Проти» - 0 , «Утрималися» - 0 . 

Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 

5 28.02.2022 163,4 2 151 438 0,00759492 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_fyn

al.pdf 

Зміст інформації: 

28.02.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 2/2022) прийнято рiшення: 

 Схвалити у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинення таких значних правочинів: 

-Договір оренди від 01.09.2021 № 104/21 (нежитлові приміщення № 2, 4, 7, 8 загальною площею 24,5 кв.м. у будівлі за 

адресою: вул. 35-і Гвардійської дивізії, буд. 13, смт. Дворічна, Дворічанський район, Харківська обл.); Ринкова 

вартість майна, що є предметом правочину, складає 163.4 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої 

річної фінансової звітності складає 2 151 438 тис. грн.  

Згiдно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 

нерухомого майна. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,00759492%. На засiданнi 

Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що 

проголосували «За» - 2 , «Проти» - 0 , «Утрималися» - 0 . 

Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 

6 28.02.2022 768,5 2 151 438 0,03572029 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_fyn

al.pdf 

Зміст інформації: 

28.02.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 2/2022) прийнято рiшення: 

 Схвалити у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинення таких значних правочинів: 

-Договір оренди від 13.09.2021 № 106/21 (нежитлові приміщення загальною площею 113,9 кв.м. у будівлі "А-1" за 

адресою: вул. Пушкінська, буд. 70, с. Липці, Харківська обл.); 



Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 768,5  тис. грн.  

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 2 151 438 тис. грн.  

Згiдно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 

нерухомого майна. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,03572029%. На засiданнi 

Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що 

проголосували «За» - 2 , «Проти» - 0 , «Утрималися» - 0 . 

Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 

7 28.02.2022 15,173 2 151 438 0,0007052492 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_fyn

al.pdf 

Зміст інформації: 

28.02.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 2/2022) прийнято рiшення: 

 Схвалити у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинення таких значних правочинів: 

-Договір оренди від 19.10.2021 № 22/117/21 (нежитлове приміщення загальною площею 16,5 кв.м. у будівлі за 

адресою: вул. Соборна, буд. 1, смт. Коломак, Богодухівський район, Харківська обл.).  

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 15,173  тис. грн.  

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 2 151 438 тис. грн.  

Згiдно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 

нерухомого майна. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 0,0007052492%. На 

засiданнi Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть 

голосiв, що проголосували «За» - 2 , «Проти» - 0 , «Утрималися» - 0 . 

Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 

 


