Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Укрхімпроект".
2. Код за ЄДРПОУ:00205618.
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська,13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)77-00-82.
5. Електронна поштова адреса: tkach@ukrhimproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://ukrhimproekt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
2. 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)

Адреса сторінки власного веб-сайту,
на якій розміщений протокол
загальних зборів акціонерів/засідання
наглядової ради, на яких/якому
прийняте рішення*

12.02.2019
290 000
32 957
879,9344
http://ukrhimproekt.com.ua
12.02.2019р., Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрхімпроект», протокол від 12.02.2019р. № 1/2019(24),
було:
- погоджено укладення між ПрАТ «Укрхімпроект» та Державним підприємством Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» (далі – ДП НВКГ «Зоря-Машпроект») договору поставки
обладнання (далі – Договір) на наступних умовах:
- предмет Договору – постачання компресорного обладнання для компресорної станції «Яготин», виконання
шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо зазначеного обладнання, надання послуг з навчання
персоналу по експлуатації зазначеного обладнання;
- загальна вартість Договору – не більше 290 000 000,00 (двісті дев’яносто мільйонів) гривень з ПДВ;
- умови оплати:
•
компресорного обладнання – проміжними платежами на підставі актів, що підтверджують
поставку/шеф-монтаж компресорного обладнання, в строк не пізніше 40 календарних днів після підписання
відповідних актів за вирахуванням 10% кожного акту, що утримуються ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» до
моменту введення компресорної станції «Яготин» в експлуатацію та отримання сертифікату, що засвідчує
відповідність закінченого будівництвом об’єкта (іншого документу, чинного на момент отримання); остаточний
розрахунок – протягом 40 календарних днів з моменту введення компресорної станції «Яготин» в експлуатацію
відповідно до чинного законодавства України та отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого
будівництвом об’єкта (іншого документу, чинного на момент отримання);
•
шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, послуг з навчання персоналу – проміжними
платежами на підставі актів, що підтверджують виконання зазначених робіт, надання зазначених послуг в строк
не пізніше 40 календарних днів після підписання відповідних актів.
•
строк постачання – до 240 днів з дня укладення Договору.
-надано Генеральному директору ПрАТ «Укрхімпроект» Хухрянському О.М. повноваження щодо укладення
Договору згідно з умовами, визначеними цим рішенням, з правом визначати інші умови Договору, що не
визначені цим рішенням, на власний розсуд, а також повноваження щодо підписання Договору та усіх
необхідних у зв’язку з цим документів.
-надано Генеральному директору ПрАТ «Укрхімпроект» Хухрянському О.М. повноваження щодо укладення та
підписання усіх наступних додаткових угод до Договору, в т.ч. на використання давальницької сировини та
матеріалів ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» при виконанні умов Договору та усіх необхідних у зв’язку з цим
документів. Виключенням із зазначених повноважень є укладення додаткових угод, якими буде передбачено
зміну загальної вартості Договору більше ніж на 5%, дане виключення не поширюється на зменшення вартості
обладнання на вартість давальницької сировини та матеріалів.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 301 520 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 1 136 546 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 136 546 шт. Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення -0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Хухрянський О.М. 12.02.2019р.
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