
До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«УКРЕНЕРГОТРАНС» 

  
Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОТРАНС», надалі – Товариство, з місцезнаходженням за 

адресою: 49050, місто Дніпро, вулиця Володі Дубініна, 8,повідомляє про проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 січня 2018 року о 14:00 за адресою: 49050, місто Дніпро, 

вулиця Володі Дубініна, 8, каб. 206, з наступним порядком денним: 
  

Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного: 
  

Питання № 1 проекту порядку денного 
«Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства» 

  
Проект рішення: 
1. Обрати головою Загальних зборів Шкарупу Ростислава Геннадійовича. 
2. Обрати секретарем Загальних зборів Згурського Дмитра Юрійовича. 
3. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: 
-           Клименко Руслан Юрійович; 
-           Клівасов Артем Олександрович, 

підтвердити повноваження лічильної комісії Загальних зборів щодо оформлення результатів 

голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання голови і секретаря Загальних зборів, 

обрання членів лічильної комісії Товариства» та встановити, що повноваження членів лічильної комісії 

Загальних зборів припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та 

складання протоколу Загальних зборів. 
  

Питання № 2 проекту порядку денного 
«Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 

Товариства та порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради №377/2017 від 

«14» грудня 2017 року» 
  

Проект рішення: 
Затвердити форму і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 

Товариства та порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради №377/2017 від «14» 

грудня 2017 року, а саме: бюлетень для голосування на Загальних зборах виготовляється на аркуші формату 

А4; має містити номер та найменування питання, що винесено на розгляд Загальних зборів; проект 

запропонованого рішення; місце для позначення акціонером (представником акціонера) обраного варіанту 

голосування щодо питання порядку денного «за», «проти», «утримався»; реєстраційний номер акціонера 

(представника акціонера), кількість голосів акціонера, місце для підпису акціонера (представника 

акціонера).  Бюлетень підписується Головою Реєстраційної комісії та завіряється печаткою Товариства. 
  

Питання № 3 проекту порядку денного 
«Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2017 році» 

  
Проект рішення: 
Затвердити значні правочини та додаткові угоди до них, вчинені Головою Правління Товариства від 

імені Товариства у 2017 році: 
ТОВ «Інвестиційна вагонна компанія» Договір комісії № 1.10.2/1 від 01.01.2017 р. 
ТОВ «ЮМДЖИ РЕСУРС» Договір на транспортно-експедиторське 

обслуговування              № 1.10.2/3 від 24.03.2017 р.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская транспортная компания» 
Договір на транспортно-експедиторське 

обслуговування       
№ 1.10.2/4 від 26.04.2017 р. 

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів 

«ТЕХНО» 
Договір на транспортно-експедиторське 

обслуговування          
 № 1.10.2/5 від 01.06.2017 р. 



ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ» Договір на транспортно-експедиторське 

обслуговування             № 1.10.2/6 від 17.07.2017 р. 
ТОВ «Об’єднаний транспортний холдинг» Договір комісії №1.10.2/7 від 28.09.2017 р. 
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Договір на організацію перевезень вантажів та проведення 

взаєморозрахунків № ЦТЛ/ПР/0096-2017 від 26.10.2017 р. 
ТОВ «Об’єднання Євротрейд» Договір поставки № 1310 ПСТ від 13.10.2017 р. 
ТОВ «Об’єднання Євротрейд» Договір поставки № 1/031117 ПСТ від 03.11.2017 р. 

 Погодити  укладенні значні правочини чи підписання змін та доповнень до раніше укладених 

Договорів, які вчинені Головою Правління Товариства від імені Товариства у 2017 році, а саме: 
А) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів про проведення розрахунків та 

надання послуг з підприємствами Укрзалізниці, на суму, що не перевищує: 
2 000 000 000 (два мільярди) гривень для: 

-          Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (що є правонаступником 

ДП «Придніпровська залізниця»); 
1 500 000 000 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень для: 

-          Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (що є правонаступником ДП 

«Донецька залізниця»); 
700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень  для: 

-          Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (що є правонаступником ДП 

«Одеська залізниця»); 
250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень для: 

-          Регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (що є правонаступником ДП 

«Південна залізниця»); 
-          Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (що є правонаступником ДП 

«Львівська залізниця»); 
-          Регіональна філія  «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (що є правонаступником 

ДП «Південно-Західна залізниця»). 
Б) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» на суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) 

гривень; 
В) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на суму, що не перевищує 

3 000 000 000 (три мільярди)  гривень; 
Г) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з ПАТ 

«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один 

мільярд) гривень; 
Д) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору комісії з ЗАТ «Goverlus» (Литовська 

Республіка) на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень; 
Е) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» на суму, що не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень; 
Ж) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів комісії з ТОВ «Інвестиційна 

вагонна компанія»  на суму, що не перевищує 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) гривень; 
З) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з ПАТ 

«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят 

мільйонів) гривень; 
І) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з ПАТ 

«ВЕСКО»  на суму, що не перевищує 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень; 
Ї) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів поставки з ТОВ «РЕГІОН» на суму, 

що не перевищує 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) гривень; 
К) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ТОВ «МТЕК «ІнтерТрансСервіс» на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; 
Л) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ТОВ «Євразтранс Україна» на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять  мільйонів) гривень; 
 М) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Юнісон Групп» на суму, 

що не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень». 
 Н) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Гірничодобувна 

промисловість» на суму, що не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень; 



 О) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Лемтранс» на суму, що не 

перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень; 
 П) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Транспортно-експедиційна 

компанія  «Енерготранс» на суму, що не перевищує 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень; 
  Р) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Спецвагон Транслізинг» на 

суму, що не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень; 
  С) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ «Подільський цемент» на 

суму, що не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень; 
  Т) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Об’єднаний транспортний 

холдинг» на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень. 
  

З питання № 4 проекту порядку денного 
«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року» 

  
Проект рішення: 

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: 
А) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів про проведення розрахунків та 

надання послуг з ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», на суму, що не перевищує 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) гривень. 
Б) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування 

з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один 

мільярд)  гривень; 
В) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один 

мільярд) гривень; 
Г) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору комісії з ЗАТ «Goverlus» 

(Литовська Республіка) на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень; 
Д) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень; 
Е) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів комісії з ТОВ «Інвестиційна 

вагонна компанія»  на суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) гривень; 
Ж) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування 

з ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят 

мільйонів) гривень; 
З) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ «ВЕСКО»  на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень; 
І) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів поставки з ТОВ «Об’єднання 

Євротрейд»  на суму, що не перевищує 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень; 
Ї) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування 

з ТОВ «МТЕК «ІнтерТрансСервіс» на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень; 
 К) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Гірничодобувна 

промисловість» на суму, що не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень; 
 Л) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Лемтранс» на суму, що 

не перевищує  500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень; 
 М) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Транспортно-

експедиційна компанія  «Енерготранс» на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; 
 Н) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Спецвагон 

Транслізинг» на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; 
 О) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ «Подільський цемент» 

на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; 
 П) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Об’єднаний 

транспортний холдинг» на суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень. 
 Р) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «ЮМДЖИ РЕСУРС» на 

суму, що не  перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень. 
С) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-

ШІППІНГ» на суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди)  гривень. 



Т)  укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ООО «Уральская 

транспортная компания» на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень. 
У) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Завод теплоізоляційних 

матеріалів «ТЕХНО» на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень. 
Ф) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів ремонту вагонів з Регіональною 

філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять 

мільйонів) грн. 
Х) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ «Дніпровський завод з 

ремонту та будівництва пасажирських вагонів» на суму, що не перевищує 25 000 000 (двадцять п’ять 

мільйонів) грн. 
Ц) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ «Жмеринське 

підприємство «ЕКСПРЕС» на суму, що не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн. 
  
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах 

акціонерів Товариства: 17 січня 2018 року. 
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись за місцем проведення загальних 

зборів акціонерів Товариства 23 січня 2018 року з 13:20 до 13:50. 
Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: 
− акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). 
− представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 

(паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на 

посаду та виписку зі статуту акціонера Товариства – юридичної особи, у якій визначені повноваження 

керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах акціонерів 

Товариства, оформлену згідно з законодавством України). 
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного: uetrans.com 
З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 

Товариства (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 19 грудня 2017 р. по 22 січня 2018 р. з 

14.00 до 17.00 за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206. Відповідальною особою за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами є Клименко Руслан Юрійович. 
                                                                                               
Телефони для довідок: (056) 371-05-83. 
  
Голова Правління 
ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС»                                                                                           В.В. Мовчан 
 


