
Додатковi вiдомостi, передбаченi частиною 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв (п.2 ч.3 ст.40) 
Органи управлiння: Загальнi збори Товариства, Правлiння, Наглядова  Рада, Ревiзор. 
Загальнi збори є вищим органом Товариства в них мають право брати участь акцiонери, включенi вiдповiдно до 
законодавства в перелiк акцiонерiв i станом на 31.12.2018 р. цей перелiк складається з 6 осiб, а саме 
Тюрiн Вiктор Михайлович, володiє 9928 акцiями, що становить 68% Статутного капiталу 
Ударцова Ольга Анатолiївна, володiє 1460 акцiями, що становить 10% Статутного капiталу 
Гамаюнова Олена Анатолiївна, володiє 1022 акцiями, що становить 7% Статутного капiталу 
Тбрiн Михайло Вiкторович, володiє 949 акцiями, що становить 6,5% Статутного капiталу 
Тюрiна Свiтлана Вiкторiвна, володiє 949 акцiями, що становить 6,5% Статутного капiталу 
Фесiк Свiтлана Володимирiвна, володiє 292 акцiями, що становить 2% Статутного капiталу 
До складу Правлiння належать Голова Правлiння Тюрiн Вiктор Михайлович та заступник Голови Правлiння 
Горбачов Дмитро Сергiйович. Детальна iнформацiя розкрита в роздiлi "Основна iнформацiя" в таблицi 
"Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" 
До складу Наглядової Ради належать Голова Тюрiн Михайло Вiкторович та два члени Кривоченко Галина 
Семенiвна та Рижиков Олег Михайлович. Бiльш детальнi данi наведенi ув таблицi "Iнформацiя щодо освiти та 
стажу роботи посадових осiб емiтента" 
Ревiзором Товариства є Фесiк Свiтлана Володимирiвна 
Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або 
допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40) 
Вiдомостi про цiннi папери емiтента: Статутний капiтал Товариства становить 35989000,00 грн. i є подiленим на 
14600 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 2465,00 грн кожна. Акцiї Товариства є цiнними паперами, що 
посвiдчують корпоративнi права акцiонерiв. Випуск нових акцiй не здiйснювався,  облiгацiй та  iнших цiнних 
паперiв, похiдних цiнних паперiв та боргових цiнних паперiвТовариство не має. Викуп (продаж або анулювання 
ранiше викуплених або iншим чином набутих товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не 
здiйснювався.  
На внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється  торгiвля цiнними паперами акцiї Товариства на продаж не 
виставлялись. Торгiвля цiнними паперами та фактiв включення/виключення цiнних паперiв Товариства до/з 
бiржового реєстру фондової бiржi,  емiсiї, дострокове погашення не вiдбувалось. 
Iiнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (п.7 ч.3 ст.40) 
Рiшень, про надання згоди на вчинення значних правочинiв що становлять 10-25 вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства за даними  
рiчної звiтностi за 2018 рiк, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть акцiонерiв, не приймалось.  Попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв в минулих роках i  в звiтному роцi не надавались. 
Значнi правочини в звiтному роцi не вiдбувались i прогнози на майбутнi роки  щодо осiб, заiнтересованих у 
вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть,  
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю,Товариство не планує робити. 
Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть (п.8 ч.3 ст.40) 
В звiтному роцi серед акцiонерiв Товариства не вiдбувалось фактiв залучення осiб, заiнтересованих у вчиненнi 
акцiонерним правочину, вiдповiдно до частини другої статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства", а 
саме акцiонером, який володiє принаймнi 25% голосуючих акцiй є голова Правлiння Тюрiн Вiктор Михайлович 
(володiє 68% акцiй). Нiяких правочинiв протягом 2018 року з цим акцiонером у Товариства не вiдбувалось. 
 
Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних 
їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй (п.9 ч.3 ст.40) 
Склад акцiонерiв, що володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та доля їх акцiй, не змiнювались з 2009 року 
i складається з 5 осiб. 
Перелiк акцiонерiв, що володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй  станом на 31.12.2018 р. : 
Тюрiн Вiктор Михайлович, IПН  1736714375, володiє 9928 акцiями, що становить 68% Статутного капiталу 
Ударцова Ольга Анатолiївна, IПН 2255714827, володiє 1460 акцiями, що становить 10% Статутного капiталу 
Гамаюнова Олена Анатолiївна, IПН 2891404281, володiє 1022 акцiями, що становить 7% Статутного капiталу 
Тбрiн Михайло Вiкторович, IПН 3005711798, володiє 949 акцiями, що становить 6,5% Статутного капiталу 
Тюрiна Свiтлана Вiкторiвна, IПН 2639314024, володiє 949 акцiями, що становить 6,5% Статутного капiталу 
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.10 ч.3 ст.40) 
Склад акцiонерiв  Товариства  складається з 6 осiб i не змiнювався з 2009 року. 
 Доля їх акцiй, не змiнювалась з 2009 року i станом на 31.12.2018 р. перелiк акцiонерiв складається з 6 осiб, а 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 100 вiдсоткiв: 
Тюрiн Вiктор Михайлович, IПН  1736714375, володiє 9928 акцiями, що становить 68% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй 
Ударцова Ольга Анатолiївна, IПН 2255714827, володiє 1460 акцiями, що становить 10% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй 
Гамаюнова Олена Анатолiївна, IПН 2891404281, володiє 1022 акцiями, що становить 7% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй 
Тбрiн Михайло Вiкторович, IПН 3005711798, володiє 949 акцiями, що становить 6,5% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй 



Тюрiна Свiтлана Вiкторiвна, IПН 2639314024, володiє 949 акцiями, що становить 6,5% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй 
Фесiк Свiтлана Володимирiвна, IПН 2228702782, володiє 292 акцiями, що становить 2% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй. 
Товариство не має акцiонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акцiями.  
В Товариствi не вiдбувалось нiяких обставин або випадкiв, в результатi яких  фiзична або юридична особа 
набувала або вiдчужвала право голосу за акцiями товариства, i сумарна кiлькiсть голосiв за акцiями такої особи 
стала бiльшою, меншою або дорiвнювала пороговому значенню пакета акцiй. 
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов_язаних з голосуючими акцiями 
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст.40) 
 
Звiт керiвництва (п.12 ч.3 ст.40) 
ПрАТ "Українська страхова компанiя" створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання 
прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства. Протягом 2018 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть у сферi 
страхування, згiдно з лiцензiями на вiдповiдну страхову дiяльнiсть, а також фiнансову дiяльнiсть, пов'язану з 
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 
Основними напрямками корпоративного управлiння страхової компанiї ПрАТ "Українська страхова компанiя"  є:  
            - Вдосконалення системи захисту прав та iнтересiв акцiонерiв, забезпечення їх рiвноправностi, що 
принципово призводить до формування якiсно нових вiдносин власностi щодо активiв компанiї та економiчних 
результатiв її дiяльностi, створює мотивацiйне середовище, яке забезпечує мiнiмiзацiю конфлiкту iнтересiв 
акцiонерiв з великими та дрiбними пакетами акцiй;  
            - Попередження конфлiктiв iнтересiв, якi можуть виникнути мiж акцiонерами,  страхувальниками, iншими 
клiєнтами та контрагентами;  
            - Вдосконалення системи розкриття iнформацiї та забезпечення прозоростi  дiяльностi компанiї, що має на 
метi створення рiвних умов доступу до iнформацiї не тiльки про фiнансово-господарську дiяльнiсть, а й особливу 
iнформацiю, яка має суттєвий вплив на цiноутворення на страховому ринку, а також є найважливiшою 
передумовою для прийняття виважених iнвестицiйних рiшень як акцiонерами, так i потенцiальними iнвесторами;  
            - Визначення порядку та контролю за розкриттям iнформацiї про страхову  компанiю;  
- Розмежування повноважень мiж органами управлiння  компанiї та розвиток   культури корпоративного 
управлiння для формування дiєвої системи стримувань i противаг та пiдвищення вiдповiдальностi перед 
власниками за кiнцевi результати дiяльностi  компанiї.  
- Визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципiв професiйної етики;  
- Встановлення стратегiчних цiлей дiяльностi страхової компанiї та контроль за їх досягненням, включаючи 
управлiння страховими ризиками та внутрiшнього контролю 
 Принципи корпоративного управлiння в страховiй компанiї ПрАТ "Українська страхова компанiя", що 
затверджуються Загальними зборами акцiонерiв, планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, 
пов'язаних з формуванням мiжнародною та нацiональною практикою стандартiв корпоративної поведiнки, 
урахуванням специфiки роботи страхової компанiї, керуючись iнтересами акцiонерiв, працiвникiв, 
страхувальникiв, контрагентiв та iнших осiб, зацiкавлених у дiяльностi  страхової компанiї.    
 Наглядова Рада Товариства складається з трьох осiб: 
Тюрiн Михайло Вiкторович -голова Наглядової Ради 
Кривоченко Галина Семенiвна - член Наглядової Ради 
Рижиков Олег Михайлович - член Наглядової Ради 
Склад Наглядової Ради протягом 2018 року не змiнювався, комiтети не утворювались. 
 
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює його поточну дiяльнiсть, є Правлiння. 
За 2018 рiк склад Правлiння не змiнювався i до його складу належать: 
Голова Правлiння - Тюрiн Вiктор Михайлович 
Заступник Голови Правлiння - Горбачов Дмитро Сергiйович 
 Фактiв порушення членами Наглядової Ради та Правлiння внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди 
Товариству або споживачам фiнансових послуг, не вiдбувалось. 
Заходи впливу протягом 2018 року органами державної влади до ПрАТ "Українська страхова компанiя", членiв 
Наглядової ради та Правлiння не застосовувались. 
 
 Окрему винагороду за виконання своїх обов'язкiв члени Наглядової ради не отримували, два члена є  штатними 
робiтниками i отримували заробiтну плату в цiлому за рiк, а один член звiльнився за власним бажанням i 
продовжує виконувати свої обов'язки: 
 
Голова Наглядової ради Тюрiн М.В.       - 44700,00 грн. 
Член Наглядової ради Кривоченко Г.С .-   73604,73 грн. 
Член Наглядової ради Рижиков О.М.     -          0,00 грн. 
 
 Голова Правлiння та його заступник також являються штатними робiтниками ПрАТ "Українська страхова 
компанiя" та протягом 2018 року отримували заробiтну плату, згiдно со штатним розкладом: 
Голова Правлiння Тюрiн В.М.  -58462,98 грн.(Працює за скороченим робочим днем) 
Заступник Голови Правлiння Горбачов Д.С. -72069,19 грн. 
 
 Починаючи з травня 2014 року i по теперiшнiй час значним   фактором   ризику,   що   впливає  на  дiяльнiсть 
ПрАТ "Українська страхова компанiя" вважається фактор розташування нашої компанiї в зонi "АТО", що привело 



до  припинення роботи усiх банкiв i пiдприємств, припинення виплати пенсiй i заробiтної плати, що значно 
ускладнило укладання нових договорiв страхування i продовжило в 2018 роцi значно ускладнювати роботу нашої 
компанiї. Тому вже четвертий рiк за 25 рокiв iснування компанiї у 2018 роцi виникли збитки у сумi 934,6 тис.грн. 
    Незважаючи на складне фiнансове становище наша компанiя має достатньо коштiв для покриття резервiв i 
протягом 2018 року виконала всi зобов'язання перед страхувальниками. Правлiнням компанiї розроблен i почав 
дiяти план стабiлiзацiї фiнансового стану пiдприємства у 2018-2019 роках, що дозволило у 2018 роцi збiльшити 
заробленi страховi премiї майже на 70 вiдсоткiв, з 2733,1тис. грн. у 2017роцi до 3828,3 тис.грн. у 2018 роцi, але 
значне збiльшення виплат за страховими випадками i збiльшення собiвартостi страхових послуг привело до 
збиткiв. Правлiння компанiї разом з робiтниками докладають всi зусилля на покращення фiнансового становища та 
отримання прибутку у 2019 роцi.  
 
 Система  управлiння ризиками ПрАТ "Українська страхова компанiя" знаходиться на етапi формалiзацiї. 
Працює система внутрiшнього аудиту.  
 
 Фактiв вiдчуження протягом 2018 року активiв, ринкова вартiсть яких перевищує  10-25% вартостi активiв 
Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi, не вiдбувалось.  
 
Факти оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом 2018 року  в обсязi, що перевищує встановлений п.17 
Статуту розмiр 10-25% вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi не вiдбувалось.. 
 
 Аудиторський висновок складається у вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання  ринку фiнансових послуг.Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю страхової компанiї 
ПрАТ"Українська страхова компанiя" здiйснюється через залучення незалежного зовнiшнього аудитора 
(аудиторської фiрми), яким є Покровська фiлiя ТОВ "Макаудитсервiс" (код за ЄДРПОУ 41418734), 
мiсцезнаходження 85302, м.Покровськ (Покровськ), вул. Прокоф'єва, буд. 115), з якою укладено довгостроковий 
договiр  надання послуг з аудиту фiнансової та спецiальної звiтностi строком на 3 роки. 
 ТОВ " Макаудитсервiс " є однiєю з перших аудиторських компанiй в Українi, яка створена у травнi 1994 року. 
Покровська фiлiя ствоорена 26.06.2017 року. 
Товариство працює на пiдставi Статуту та Положення про Покровську фiлiю товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Макаудитсервiс" та  внесено до реєстрiв: 
-   Аудиторської палати України - Свiдоцтво про включення до  Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 
№1988 вiд 23.02.2001 року № 99 (Рiшення АПУ вiд 23.02.2001 року №99, дiйсне до 29.10.2020 року). 
- аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Свiдоцтво № 0179, 
Строк дiє з 24.10.2017 року до 29.10.2020 року.  
В груднi 2016 року Товариство отримало Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi наданих 
аудиторських послуг з боку аудиторської палати України №9646 чинне до 31.12.2021 року (Рiшення АПУ вiд 
01.12.2016 року № 334/4).  
Аудитор Бардусова Нiна Федорiвна має сертифiкат аудитора №006630, виданий АПУ на пiдставi рiшення №209/3 
вiд 24.12.2009 року, т0а свiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацiї за програмою перепiдготовки та пiдвищення 
квалiфiкацiї вiдповiдних працiвникiв i працiвникiв, залучених до проведення фiнансового монiторингу ФМ № 
35531764/00061-17 вiд 24.11.2017 року.  
.  
За весь час суспiльної дiяльностi, а також протягом 2018 року не було застосовано жодного стягнення до аудитора 
Аудиторською палатою України, не було фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що 
пiдтверджена аудиторським висновком, якi виявленi органами, здiйснюючими державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг. 
 
Захист  фiнансовою  установою  прав споживачiв фiнансових послуг: 
- прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги, - Голова 
правлiння ПрАТ "Українська страхова компанiя" Тюрiн Вiктор Михайлович;  
 Протягом 2018 року до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг та 
до ПрАТ "Українська страхова компанiя" не надходило жодної скарги вiд споживачiв фiнансових послуг. 
 За звiтний рiк вiдсутнi позови  до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою.   
 
Загальнi збори акцiонерiв за останнi 10 рокiв скликаються один раз на рiк. У звiтному роцi загальнi черговi збори 
були скликанi Наглядовою Радою i вiдбулись 27 квiтня 2018 роцi, де були розглянутi наступнi питання: 
1) затвердження рiчного звiту ПрАТ "Українська страхова компанiя" за 2017 рiк; 
2) розподiл прибутку ПрАТ "Українська страхова компанiя" за 2017 рiк; 
3) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "Українська страхова компанiя" за 
2017 рiк;  
4) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ "Українська страхова компанiя" за 2017 
рiк;. 
5) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора ПрАТ "Українська страхова компанiя" за 2017 
рiк. 
По першому i другому питанню докладав Голова правлiння Тюрiн В.М., звiт Наглядової ради докладав Голова 
Наглядової ради Тюрiн М.В., а звiт ревiзора Фесiк С.В. 
Ухвалили наступнi рiшення  100% голосiв вiд присутнiх: 
 1) Результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi визнати задовiльними.  
Звiт Голови правлiння Товариства Тюрiна В.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2017 рiк  затвердити; 



2) У зв'язку з отриманними збитками i вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2017 рiк не нараховувати; 
3) Затвердити звiт Наглядової ради;    
4)Затвердити звiт Голови Правлiння ПрАТ "Українська страхова компанiя" за 2017 рiк; 
5) Затвердити Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та 
затвердити баланс Товариства за 2017 рiк. 
Позачерговi збори не проводились, так як не було жодного поводу для скликання позачерговиз зборiв. 
 
 Систему  внутрiшнього контролю здiйснює внутрiшнiй аудитор, затвержений Наглядовою радою. 
 Управлiння ризиками емiтента здiйснювалось шляхом надання страховиком iнформацiї щодо ключових ризикiв та 
результатiв проведеного стрес-тестування. 
                          Результат проведенного стрес-тестування: 
З наведених i стресових подiй нашої компанiї стосується лише  "Зниження ринкових цiн на нерухомiсть на 25%". В 
стр.1011 балансу станом на 31 грудня 2018 року в сумi 7465,3 тис. грн. врахована вартiсть нерухомостi в сумi 
6016,7 тис.грн.Вважаючи те, що звiт за 2018 рiк виконується в перiод проведення вiйськових подiй  у нашому 
регiонi, ТОВ "Центр Реджiо" (м.Київ) в 2018 роцi було зроблено переоцiнку ринкової вартостi двох об'єктiв 
нерухомостi, а саме 3-х кiмнатної квартири i вбудованого нежитлового примiщення, якi належать ПрАТ 
"Українська страхова компанiя" на правах власностi з 2006 року.Пiсля переоцiнки ринкова вартiсть цих об'єктiв 
нерухомостi значно зросла, що вiдображено в стр.1010 i 1011 Звiту про фiнансовий стан. 
Враховуючи той факт, що доля нерухомостi в нетто-активах невелика, ми вважаємо, що  навiть зменшення її 
вартостi на 25% не дасть суттєвого впливу на величину нетто-активiв.  
 Заходи, що до зменшення впливу ризикiв: Не проводились. Вартiсь нерухомостi не враховується для покриття 
сформованих страхових резервiв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40) 
 
Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв 
акцiонерiв (учасникiв) (п.15 ч.3 ст.40) 
 
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40) 
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня. 
 Не має жодного рiшення суду  або уповноваженого державного органу, яким накладено  таке обмеження. 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо 
акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40) 
Товариство не має жодного працiвника який був власником понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. 
Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента 
(п.18 ч.3 ст.40) 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка 
наявна в емiтента, має мiстити вiдомостi вiдповiдно до роздiлу XVIII додатка 38 до цього Положення вiдсутня. 
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 
контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40) 
Iiнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 
контроль над емiтентом, вiдповiдно до роздiлу додатка  XIX до цього Положення, вiдсутня. 
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi 
їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40) 
У звiтному перiодi посадовi особи Товариства не отримували винагороди та компенсацiї i не було жодного 
випадку звiльнення посадових осiб. 
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими 
обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40) 
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими 
обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi у Товариства вiдсутня. 
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40) 
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось викупу, продажу або анулювання ранiше викуплених або iншим чином 
набутих товариством акцiй) власних акцiй. 
"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40) 
Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 


