
 

 

Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

____28 грудня 2021 року______________________ 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
N 18-7/414 (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) 
 

Генеральний директор       Лук’яненко Володимир Матвійович 

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

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

нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - 
ІНЖИНІРИНГ» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

40009, Сумська обл., м. Суми, вулиця Iллiнська, будинок 13 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00205618 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0542) 61-06-99, (0542) 61-06-99 

6. Адреса електронної пошти 

info@frunze.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 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): 

 

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

Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 

 
 

 
(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 28.12.2021 816 900** 983 351 83.07 

Зміст інформації: 

28.12.2021 р. позачерговими загальними заборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" прийняте рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 
зборами такого рішення. Характер правочинів - договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори 
про документарні операції, а також будь-які інші договори, предметом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими 
установами України, іноземних держав або юридичними особами - резидентами іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик 
фізичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами іноземних держав. При цьому гранична 
сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або 
еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.  Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 83.07%. Вартість 
активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 983 351 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій 
– 6 980 639 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 6 783 096 шт., кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняте рішення – 6 781 521 шт., «проти» - 0 шт. 

** ПРИМІТКА. Гранична сукупна вартість правочинів (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 
встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" - 28.12.2021 року: 
(30 000 000,00 доларів США х 27,23 = 816 900 000,00 гривень) 

2 28.12.2021 816 900** 983 351 83.07 

Зміст інформації: 

28.12.2021 р. позачерговими загальними заборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" прийняте рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 
зборами такого рішення. Характер правочинів - договори іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії як для забезпечення власних 
грошових зобов'язань товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість угод, 
укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій 



 

 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 83.07%. Вартість активів АТ "СМНВО - 
ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 983 351 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 6 980 639 шт., 
кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 6 783 096 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняте рішення – 6 781 521 шт., «проти» - 0 шт. 

** ПРИМІТКА. Гранична сукупна вартість правочинів (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 
встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" - 28.12.2021 року: 
(30 000 000,00 доларів США х 27,23 = 816 900 000,00 гривень) 

3 28.12.2021 816 900** 983 351 83.07 

Зміст інформації: 

28.12.2021 р. позачерговими загальними заборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" прийняте рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 
зборами такого рішення. Характер правочинів - договори поставки, купівлі-продажу, в тому числі зовнішньоекономічні, товарів, сировини, 
матеріалів, верстатів, обладнання, запасних частин, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, 
споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових 
векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств. При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з 
одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій iншiй 
валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 83.07%. Вартість активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за 
даними останньої річної фінансової звітності – 983 351 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 6 980 639 шт., кількість голосуючих 
акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 6 783 096 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте 
рішення – 6 781 521 шт., «проти» - 0 шт. 

** ПРИМІТКА. Гранична сукупна вартість правочинів (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 
встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" - 28.12.2021 року: 
(30 000 000,00 доларів США х 27,23 = 816 900 000,00 гривень) 

4 28.12.2021 816 900** 983 351 83.07 

Зміст інформації: 



 

 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

28.12.2021 р. позачерговими загальними заборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" прийняте рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 
зборами такого рішення. Характер правочинів - договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори 
постачання енергетичними та іншими ресурсами, договори зберігання. При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним 
контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій iншiй валюті 
та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів АТ 
"СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 83.07%. Вартість активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за 
даними останньої річної фінансової звітності – 983 351 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 6 980 639 шт., кількість голосуючих 
акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 6 783 096 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте 
рішення – 6 781 521 шт., «проти» - 0 шт. 

** ПРИМІТКА. Гранична сукупна вартість правочинів (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 
встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" - 28.12.2021 року: 
(30 000 000,00 доларів США х 27,23 = 816 900 000,00 гривень) 

5 28.12.2021 816 900** 983 351 83.07 

Зміст інформації: 

28.12.2021 р. позачерговими загальними заборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" прийняте рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 
зборами такого рішення. Характер правочинів - договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, в тому числі 
верстатів, устаткування, транспортних засобів, конструкцій, іншого рухомого майна, а також договори оренди нерухомого майна, в тому числі 
будівель, споруд, земельних ділянок. При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 
30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення 
відповідного правочину.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за 
даними останньої річної фінансової звітності – 83.07%. Вартість активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової 
звітності – 983 351 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 6 980 639 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі 
у загальних зборах, - 6 783 096 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 6 781 521 шт., «проти» - 0 шт. 

** ПРИМІТКА. Гранична сукупна вартість правочинів (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 
встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" - 28.12.2021 року: 
(30 000 000,00 доларів США х 27,23 = 816 900 000,00 гривень) 



 

 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

6 28.12.2021 816 900** 983 351 83.07 

Зміст інформації: 

28.12.2021 р. позачерговими загальними заборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" прийняте рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 
зборами такого рішення. Характер правочинів - договори підряду, будівельного підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори  
перевезення, транспортного експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, 
договори на виконання проектних, пошукових робіт, договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних 
робіт. При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) 
доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.  Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 
83.07%. Вартість активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 983 351 тис. грн. Загальна кількість 
голосуючих акцій – 6 980 639 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 6 783 096 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 6 781 521 шт., «проти» - 0 шт. 

** ПРИМІТКА. Гранична сукупна вартість правочинів (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 
встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" - 28.12.2021 року: 
(30 000 000,00 доларів США х 27,23 = 816 900 000,00 гривень) 

7 28.12.2021 816 900** 983 351 83.07 

Зміст інформації: 

28.12.2021 р. позачерговими загальними заборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" прийняте рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 
зборами такого рішення. Характер правочинів - інші договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності товариства 
протягом одного року з моменту проведення цих Зборів, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та 
Статутом товариства. При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 
(тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної 
фінансової звітності – 83.07%. Вартість активів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" за даними останньої річної фінансової звітності – 983 351 тис. 
грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 6 980 639 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 6 



 

 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

783 096 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 6 781 521 шт., «проти» - 0 шт. 
** ПРИМІТКА. Гранична сукупна вартість правочинів (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 

встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" - 28.12.2021 року: 
(30 000 000,00 доларів США х 27,23 = 816 900 000,00 гривень) 

 


