
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

22.01.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 18-7/21 

(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). 

 

Генеральний директор    Лук'яненко В.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

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: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 40009, Сумська обл., м.Суми, вул.Іллінська, 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@ukrhimproekt.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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://ukrhimproekt.com.ua/ua/informac

iya-emitenta/ 22.01.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



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) 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг 

з протоколу 

загальних зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 24.12.2020 36 000 37 411 96,22  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

Контрагент: ТОВ "Суми- Електрод", м. Суми. Додаткові угоди №2,3,4 до договору поворотної фінансової допомоги. 

Загальна ринкова вартiсть значних правочинів становить: 36 000 000 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

2 24.12.2020 10 000 37 411 26,73  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

Контрагент: ДП "Завод ОБ та ВТ", м. Суми. Договір поворотної фінансової допомоги. Ринкова вартiсть значних 

правочинів становить: 10 000 000 грн. 

Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

3 24.12.2020 181 847,304 37 411 486  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

 Контрагенти: АТ "Сумське НВО", м. Суми; ТОВ "Суми-Електрод" м. Суми. Договори уступки права вимоги за період 

з травня по вересень 2020р. Ринкова вартiсть значних правочинів становить: 181847304 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

4 24.12.2020 32 816 37 411 87,7  



Зміст інформації: 

 24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

 Контрагенти: АТ "Сумське НВО", м. Суми; ДП "Завод ОБ та ВТ", м. Суми. Договори уступки права вимоги за період   

з травня по червень 2020р. Ринкова вартiсть значних правочинів становить: 32 816 000,00 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

5 24.12.2020 939 885,565 37 411 2 512,32  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

 Контрагенти: АТ "Сумське НВО", м. Суми. Договори поставки товару (закупівля) за період з січня по вересень 2020р. 

Ринкова вартiсть значних правочинів становить: 939 885 565,00 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

6 24.12.2020 10 000 37 411 26,73  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

Контрагент: ТОВ "Суми-Електрод" м. Суми. Договір закупівлі товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ).Ринкова 

вартiсть значного правочину становить: 10 000 000,00 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

7 24.12.2020 40 000 37 411 106,92  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

 Контрагент: ДП "Завод ОБ та ВТ", м. Суми. Договори закупівлі, продажу ТМЦ за період з березня по липень 2020р. 

Загальна ринкова вартiсть значних правочинів становить: 40 000 000,00 грн. 

Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

8 24.12.2020 20 000 37 411 53,46  

Зміст інформації: 



24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

 Контрагент: ДП "Завод ОБ та ВТ", м. Суми. Додаткові угоди №1,2 до договору   поставки продукції. Загальна 

ринкова вартiсть значних правочинів становить: 20 000 000,00 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

9 24.12.2020 20 000 37 411 53,46  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

 Контрагент: ДП "Завод ОБ та ВТ", м. Суми. Додаткові угоди №1,2 до договору   про зміну банківських реквізитів. 

Загальна ринкова вартiсть значних правочинів становить: 20 000 000,00 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

10 24.12.2020 69 220 37 411 185,02  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

Контрагенти: АТ "Сумське НВО" м. Суми , компанія FARADAST ENERGY FLAT COMPANY, Іран. Угода (про 

відступлення права вимоги). Ринкова вартiсть значних правочинів: 2 000 000 EUR. Офіційний курс НБУ станом на 

24.12.2020р.: 1 EUR = 34,61 грн. 

 Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

 Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

11 24.12.2020 46 585,06 37 411 124,52  

Зміст інформації: 

24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

Контрагенти: АТ "Сумське НВО" м. Суми , "Satrap Jonoub" Іран. Угоди (про відступлення права вимоги). Загальна 

ринкова вартiсть значних правочинів:1 346 000 EUR. Офіційний курс НБУ станом на 24.12.2020р.: 1 EUR = 34,61 грн. 

Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

12 24.12.2020 421 928,188 37 411 1 127,81  

Зміст інформації: 



24.12.2020 р., протокол 1/2020 (29), річними Загальними зборами акцiонерiв (далі - Збори) АТ "СМНВО - Інжиніринг" 

(далі - Товариство) прийнято рішення схвалити, надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинені до моменту 

проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 

Контрагенти: АТ "Сумське НВО", м. Суми. Договори закупівлі ТМЦ за період з січня по вересень 2020р. Ринкова 

вартiсть значних правочинів становить: 421 928 188,71 грн. 

Згідно з п.12.1.1 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, 

якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства".  

Загальна кількість голосуючих акцій - 1332987, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1135044, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1135044,  кількість 

голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 

 


