
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

21.04.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 
№ 2 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 
2180/24712 (із змінами) 

Т.в.о. 
Генерального 
директора 

      
Гречка Олександр Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та 
проектно-конструкторський iнститут "Енергопроект" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  61003 м. Харкiв, проспект Московський, 10/12 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14078902 

5. Міжміський код та телефон, факс  (057) 731-17-88, 731-40-49 

6. Адреса електронної пошти office@energoproekt.com.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. 

 
 
Україна 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html 22.04.2019 

 (адреса сторінки) 
  

(дата) 

 
 
 

mailto:office@energoproekt.com.ua
http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html


 
 

Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування юридичної 
особи 

Ідентифікаційний
код юридичної 

особи 

Розмір частки 
в статутному 
капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

19.04.2019 звільнено Член ревiзiйної 
комiсiї 

Фонд державного майна 
України  50.00005 

Зміст інформації 
Член ревiзiйної комiсiї юридична особа Фонд державного майна України звiльнена 19.04.2019 (дата 
вчинення дiї 19.04.2019). Володiє 50%+ 1 акцiя в статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi з 
30.03.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2019). 

19.04.2019 звільнено Член ревiзiйної 
комiсiї 

Надєїн Вiктор 
Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 
Член ревiзiйної комiсiї Надєїн Вiктор Миколайович звiльнений 19.04.2019 (дата вчинення дiї 19.04.2019). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
перебувала на посадi з 30.03.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2019). 

19.04.2019 звільнено Член ревiзiйної 
комiсiї 

Гужва Микола 
Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 
Член ревiзiйної комiсiї Гужва Микола Миколайович звiльнений 19.04.2019 (дата вчинення дiї 19.04.2019). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа 
перебувала на посадi з 30.03.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2019). 

19.04.2019 обрано Член ревiзiйної 
комiсiї 

Фонд державного майна 
України 00032945 50.00005 

Зміст інформації 
Член ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України (Iдентифiкацiйний код юридичної особи 00032945) 
обрано 19.04.2019 (дата вчинення дiї 19.04.2019). Володiє 50% + 1 акцiя в статутному капiталi емiтента. 
Особу обрано на 3 (три) роки. Фонд державного майна України має намiр уповноважити Козленко Полiну 
Сергiївну представляти свої iнтереси у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення прийнято загальними 
зборами (протокол вiд 19.04.2019). 

19.04.2019 обрано Член ревiзiйної 
комiсiї 

Стрiлець Людмила 
Вiкторiвна  0.00000 

Зміст інформації 
Член ревiзiйної комiсiї Стрiлець Людмила Вiкторiвна обрана 19.04.2019 (дата вчинення дiї 19.04.2019). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу 
обрано на 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний державний аудитор, 
провiдний державний аудитор. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2019). 

19.04.2019 обрано Член ревiзiйної 
комiсiї 

Гужва Миколай 
Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 
Член ревiзiйної комiсiї Гужва Миколай Миколайович обраний 19.04.2019 (дата вчинення дiї 19.04.2019). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу 
обрано на 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу 
матерiально-технiчного постачання та господарського забезпечення. Рiшення прийнято загальними зборами 
(протокол вiд 19.04.2019). 
 
 

Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 


