
Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

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)

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента)

Генеральний директор Поліщук А.Л.

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

нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження 21050, Вiнницька, м. Вінниця, Магістратська, буд.2

4. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00130694

5. Міжміський код та телефон,
 факс

(0432)52-50-09 (0432)52-50-11

І. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Адреса електронної пошти kanc@voe.com.ua

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

Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

http://www.voe.com.ua/shareholders/corporate_information/povi
domlennya-pro-vynyknennya-osoblyvoyi-informaciyi-16

(URL-адреса веб-сайту)

27.11.2020

(дата)

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27.11.2020

№ 08.25-13895

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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 проводить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. 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 подання звітності 
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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№

з/п

Співвідношення ринкової 

вартості майна або послуг, 

що є предметом правочину, 

до вартості активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності

(у відсотках)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

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)

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг з 

протоколу загальних

 зборів акціонерів / 

засідання наглядової

 ради, на яких/якому

 прийняте рішення*

1 52 3 4 6

1 13,9589325.11.2020 202000 1447102

25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 

25.11.2020 р. №25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

затвердити умови Генерального кредитного договору №445/2020/ВОД-КБ-ГКД, що укладається між АТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», TOB «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», TOB «ЕНЕРА СХІД» та  АБ «УКРГАЗБАНК» 

терміном кредитування на 36 місяців із загальним лімітом 202 000 000,00 грн. (двісті два мільйони гривень

 00 копійок).

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";

Предмет правочину: Отримання банківського кредиту;

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

202000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1447102 тис. грн;

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

емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,95893%.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5, кількість голосів, що проголосували "За" прийняття 

рішення - 4, кількість голосів, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 1, кількість голосів, що 

"Утримались" - 0. Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, 

Статутом Товариства не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має бути розміщений 

публічним акціонерним товариством протокол засідання Наглядової ради , на якому приймалося рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів, АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не наводиться, оскільки 

Товариство є приватним акціонерним товариством.

Зміст інформації:
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1 52 3 4 6

2 12,7142325.11.2020 183987,857 1447102

25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 

25.11.2020 р. №25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

затвердити умови договору застави (обладнання) №445/2020/СмОД-КБ-ГКД-3, згідно якого АТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» передає в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» належне АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

обладнання, загальна вартість якого становить 183 987 857,00 грн. (сто вісімдесят три мільйони дев'ятсот 

вісімдесят сім тисяч вісімсот п’ятдесят сім гривень 00 коп.), без ПДВ.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";

Предмет правочину: Надання майна в заставу;

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

183987,857 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1447102 тис. грн;

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

емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,71423%.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5, кількість голосів, що проголосували "За" прийняття 

рішення - 4, кількість голосів, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 1, кількість голосів, що 

"Утримались" - 0. Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, 

Статутом Товариства не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має бути розміщений 

публічним акціонерним товариством протокол засідання Наглядової ради , на якому приймалося рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів, АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не наводиться, оскільки 

Товариство є приватним акціонерним товариством.

Зміст інформації:
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1 52 3 4 6

3 10,1979925.11.2020 147575,246 1447102

25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 

25.11.2020 р. №25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

затвердити умови договору застави №446/2020/СмОД-КБ-ГКД-31, згідно якого AT 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» передає в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» належне AT «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

обладнання, загальна вартість якого становить 147 575 246,00 грн. (сто сорок сім мільйонів п’ятсот 

сімдесят п’ять тисяч двісті сорок шість гривень 00 коп.), без ПДВ.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";

Предмет правочину: Надання майна в заставу;

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

147575,246 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1447102 тис. грн;

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

емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10,19799%.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5, кількість голосів, що проголосували "За" прийняття 

рішення - 4, кількість голосів, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 1, кількість голосів, що 

"Утримались" - 0. Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, 

Статутом Товариства не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має бути розміщений 

публічним акціонерним товариством протокол засідання Наглядової ради , на якому приймалося рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів, АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не наводиться, оскільки 

Товариство є приватним акціонерним товариством.

Зміст інформації:
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1 52 3 4 6

4 10,0200325.11.2020 145000 1447102

25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 

25.11.2020 р. №25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

затвердити умови договору поруки №448/2020/ЧОД-КБ-ГКД-П1, згідно якого АТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» виступає поручителем АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «ЕНЕРА 

ЧЕРНІГІВ» перед АБ «УКРГАЗБАНК» з терміном кредитування 36 місяців та загальним лімітом у сумі 

145 000 000,00 грн. (сто сорок п’ять мільйонів гривень 00 коп.).

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";

Предмет правочину: Поручительство перед кредитором за виконання боржником його зобов'язань;

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

145000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1447102 тис. грн;

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

емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10,02003%.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5, кількість голосів, що проголосували "За" прийняття 

рішення - 4, кількість голосів, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 1, кількість голосів, що 

"Утримались" - 0. Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, 

Статутом Товариства не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має бути розміщений 

публічним акціонерним товариством протокол засідання Наглядової ради , на якому приймалося рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів, АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не наводиться, оскільки 

Товариство є приватним акціонерним товариством.

Зміст інформації:
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1 52 3 4 6

5 14,0280425.11.2020 203000 1447102

25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 

25.11.2020 р. №25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

затвердити умови договору поруки №446/2020/СмОД-КБ-ГКД-П1, згідно якого АТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» виступає поручителем АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 

перед АБ «УКРГАЗБАНК» з терміном кредитування 36 місяців та загальним лімітом у сумі 203 000 000,00 

грн. (двісті три мільйони гривень 00 коп.).

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";

Предмет правочину: Поручительство перед кредитором за виконання боржником його зобов'язань;

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

203000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1447102 тис. грн;

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

емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,02804%.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5, кількість голосів, що проголосували "За" прийняття 

рішення - 4, кількість голосів, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 1, кількість голосів, що 

"Утримались" - 0. Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, 

Статутом Товариства не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має бути розміщений 

публічним акціонерним товариством протокол засідання Наглядової ради , на якому приймалося рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів, АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не наводиться, оскільки 

Товариство є приватним акціонерним товариством.

Зміст інформації:

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.
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