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Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

 
18.04.2019 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 3 

(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правління    Стройний Р.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 36022, Полтавська, Старий Поділ, 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131819 

5. Міжміський код та телефон, факс: (0532)516-269 (0532)516-259 

6. Адреса електронної пошти: kanc01@pl.energy.gov.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового 

ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового 

ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA. 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено 

на  власному веб-сайті 

учасника фондового 

ринку 

 http://www.poe.pl.ua  18.04.2019 
(адреса сторінки) (дата) 
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Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

N  

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) 

Адреса сторінки 

власного веб-

сайту, на якій 

розміщений 

протокол 

загальних зборів 

акціонерів/засіда

ння наглядової 

ради, на 

яких/якому 

прийняте 

рішення 

1  2  3  4  5  6 

1 17.04.2019 1956955,8 3417170 57,26832 https://www.poe.p

l.ua/shareholders/

%D1%83%D1%8

1%D1%82%D0%

B0%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%

D1%87%D1%96-

%D0%B4%D0%B

E%D0%BA%D1

%83%D0%BC%D

0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%B8-

%D0%B0%D1%8

2-

%D0%BF%D0%

BE%D0%BB%D1

%82%D0%B0%D

0%B2%D0%B0%

D0%BE%D0%B1

%D0%BB%D0%

B5%D0%BD/ 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 17.04.2019; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; 

Предмет правочину: Договір  на закупівлю мазуту для виробництва електричної та теплової 

енергії на філії Кременчуцька ТЕЦ; 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: 1956955,8 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої (станом на 31.12.2015 р.) річної фінансової 
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звітності перед укладенням договору: 3417170 тис. грн; 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 57,26832%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 219380184 шт.; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 216391883 шт.; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 216254141 шт ; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 137742 шт ; 

 
 


