
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, 
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова лiквiдацiйної комiсiї       Дробот Сергiй Анатолiйович 

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

  
М.П. 

 

19.09.2014 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" 

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 01001 м.Київ вул.Хрещатик,34 

4. Код за ЄДРПОУ 32984271 

5. Міжміський код та телефон, факс 044-537-71-87 044-537-71-90 

6. Електронна поштова адреса 
 

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.09.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення 176 "Бюлетень. Цiннi папери України" 19.09.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.stockmarket.gov.ua;www.ecu.gov.ua в мережі Інтернет 19.09.2014 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента 

№ з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації 
Наявність у емітента кредиторів 

(так/ні) 

1 2 3 4 

1 10.09.14 Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України так 

Зміст інформації: 

Засновником Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» (далi – Компанiя) є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Акцiонером Компанiї є держава в особi 
Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України (далi - уповноважений орган управлiння). Повноваження вищого органу управлiння Компанiї, вiдповiдно до Статуту Компанiї, 
затвердженого постановою Кабiнетом Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 №794, здiйснюються уповноваженим органом управлiння. 
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03 вересня 2014 року №398 прийнято рiшення про лiквiдацiю Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України». 
За даними рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за 2013 рiк, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом):  
вартiсть чистих активiв - 4 451 415 тис.грн., суму зобов’язань – 2 700 тис.грн., розмiр власного капiталу – 4 451 415 тис.грн. 
Активiв емiтента достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями, сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами буде визначена 
при затвердженнi лiквiдацiйного балансу Компанiї. 
Наказом Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 10.09.2014 №638, за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України (постанова 03.09.2014 №398), затверджено 
лiквiдацiйну комiсiю Компанiї у складi 10 осiб. Повноваження по проведенню процедури лiквiдацiї пiдприємства переданi лiквiдацiйнiй комiсiї. Голова лiквiдацiйної комiсiї – Дробот Сергiй 
Анатолiйович, члени лiквiдацiйної комiсiї – Тарасенко Костянтин Валерiйович, Апурiн Анатолiй Васильович, Власенко Наталiя В’ячеславiвна, Кущ Олександр Сергiйович, Малий Iгор 
Анатолiйович, Салоїд Олена Олександрiвна, Сiрий Володимир Михайлович, Тукiш Ала Iгнатiвна, Шемберко Тетяна Миколаївна. 

 


