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Протокол №8 
Наглядовоi Ради 

ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРО М» 
lдентифiкацiйний код юридичноi' особи - 00190934 

(надалi також- Товариство) 

nриинятт1 рiшснь щшймали vчасп,: 
05.04 2021 року 

№з/п Посада 
, 

Данi особи 

1 

2 

С.А . Мельниченко 

Голова Наrлядово'i ради (представник акцiонеrа ТОВ «М ЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ») 
Електронна адреса: rnel11yche11ko.sa@gmail .com 

Д.А . Чеберда 

Член Наrлядово'i ради ( представник акцiонера EFFENTERY HOLDINGS LIMIТED) 
Електронна адреса: c\1ebeгda.d1nytro@gmail . com 

Два члени Наrлядово'i ради Товариства приймали участь у прийняпi рiшень шляхом опитування . 
Два члени Наrлядовоi' ради Товариства надали зrоду на прийняття рiшень , вiднесених до компетенцi'i 
Наглядово'i ради Товариства, шляхом опитування з використанням електронних адрес членiв 
Наrлядово'i ради без дотримання вимоr щодо порядку повiдомлення про скликания засiдання 
Наглядово'i ради Товариства , i всi вони не заперечують проти розrляду всiх питань порядку денного 
шляхом опитування. 

Кворум - 100%. 
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Наглядова Рада 

правомочна приймати рiшення з питань порядку денного . 

Jнформацiя про повiдо.млення членiв Наглядовоi· ради Товарuства про проведення голосування 
шляхом опитування : 

Головою Наглядовоi' ради Товарuства С.А . Мельнuченко було направлено члену Наглядовоi' ради 
Товариства ДА. Чебердi повiдо.млення про проведення голосування шляхом опитування з наступного 

питання порядку денного: 
1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв. 

Вiд члена Наглядовоiрадu ДА. Чебердu nponoзuцii' з пuтання порядку денного не надiйш.ш 

Порядок денний: 

1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв. 

По питанию порядку денного ознайомились зi зверненням в.о Голови Правлi1шя та 
Фiнансового директора вiд 25.03.2021 року №05 про те, що з метою ведення фiнансово-господзрсько'i 
дi яльностi Товариства необхiдно надати зrоду на вчинення наступних правоч11нiв : . . 

- поставка нiтрату амонiю (амiачно'i селiтри) на суму 109 ООО ООО (сто дев'ять м1л ьi1он1в) грн . 00 

коп .; 
- розмiщення в банках Укра·1ни rрошових коштiв на у мовах ба 11кiвсько1·0 вкПЦ\' (.;.!t'1юз1пу) на 

суму 109 ООО ООО (сто дсв'ять мiльйо11iо) rp11 . 00 ко11 . ; . . . 
- надання Замовникам rюcJry1 · з оибухових робiт 1111 суму 109 ООО ООО (1.·то д~в ять м1л ьi10111в) rрн . 

00 коп . .. . ... 
Вiдповiдно до пiдпункту 17 11у11кту 9.2.3 Стrпуту Тоuнр11ствн. дu н11 к.11ю 1 1но 1 ком 11 ~те~ц11 

Наrлядово'i ради належить лрий11я ·гпr рiшс11ш1 11ро 0 1 11111е11ш1 з 1н1 1 11111_х 11р11н.о ч1111iв. як~110 р1111~ова варт~сть 
майна або послуr, що с ·1х 11редмстом , стn110111~т1, вi ; 1 1 () J\O 25 111лсотк10 вщпост, :1кт11u1в зn д~ннмн 
останньо'i рiчно't' фi11ансово'i звiт11остi Tu1111p11L:т1111, 11 тн1<ож 11:щп1111н з 1 ·од11 1111 в 1 11111t·11ш1 11 µавочнн~в , що 
попередньо схваленi загалы1ими зборами. .. . ... .. Зriдно пiдпункту 31 пункту 9.2.3 Стлтуту Тоuар11ст1111, до u11ю1юч110~ ком11е1енц11 Наrлядово1 

алежить надання поперед111>о 'i згuди на 1Р1и11с11ш1 Тонар11ствuм 111ннючи1110 на суму, що перевищус 
i~дОиО; 000,0 (двадцять мiльйонiв) гр11. або с1шiuш11:11т нi c'i сумн 13 i11шil1 валютi за курсом НБУ на дату 
вчинення кожного правочину. .. . . Вiдповiдно до абзацу I частини \ статri 70 Закону Укра1ни «Про акцюнерн1 товариства», 



рiшення про надання зrоди на вчинення значноrо правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуr, 
що е йоrо предметом, становить вiд 1 О до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за дани ми останньоi· рiчноi· 
фiнансово·, звiтностi акцiонерноrо товариства, приймапься наrлядовою радою. 

За даними останньоУ рiчноУ фiнансово·, звiтностi вартiсть активiв ПАТ «ПВП 
«КРИВБАСВИБУХПРОМ» становить 439191 тис . rp11. 

У зв'язку iз цим, запропоновано: 

1. Надати попередню зrоду на вчинення Тов,~риством 11раво 1 1и11iв та зrоду на вчинення Товариством 
значних правочинiв, а саме: 

- на постав ку нiтрату амо 11iю (амi<1ч11о"i ссл iтри ) ш1 суму 109 ООО ООО (сто дев' яп" мiльйонiо) грн. 00 
коп .; 

- на розмiщення в банках Укра"i1111 грошових коштiв 11 а умовах ба11кiвського вкладу (депозиту) на 
суму 109 ООО ООО (сто дев ' ять мiл,, йонiв) грн. 00 коп . ; 

- з надання Замовникам послу , · з вибухооих робiт 11а суму 109 ООО ООО (сто дев' ять мiльйон iв ) грн . 
00 коп. 

2. Уповнов...ж11n1 Голову правлi ння (n.o. Голош, llpml!li1111я), або у встановлених Ста-тутом випадках Заступника 
rолови Правлiння (в.о Зас1упн11ка rолош1 Правлi1111я) : 

2. 1 Уклащп11, змiнювати та 11ри11 1 1 11яти 11равочи1111 (договори, угоди, специфiкацi·,· тоща), визначенi рiшенням 
зriдно цьоrо Протоколу. Зазначе нi до 1--овори с •1111111ими при 1-1аяв11ос·ri пiдпису Фiнансового директора (у 

встановлен11х Статутом випадках Зас1у111111ка фiнансового директора); 

2.2 Здiйснювати iншi дi ·,, необхiднi для реалiзацi"i прийнятих рiше11ь зriдно протоколу Наглядово"t ради , з 
правом передоручення зазначених повноважень третiм особам. 

Рiшення з питания порядку денного: 

1. Надати попередшо згоду на вчи11с111ш Товариством правочинiв та згоду ш1 вчи11с1111я 

Товар11ством значних правочинiв, а самс: 

- на постаВJ...")' нiтрату амонiю (амiачно'i сслiтри) на суму 109 ООО ООО (стодсв'ять мiльйонiв) гр11. 00 коп.; 
- на розмiщсння в банках Украi"нн грошових коштiв на умовах банкiвського вкладу (депозиту) на суму 

до 109 ООО ООО (сто дев'ятъ мiльйонiв) грн. 00 коп.; 
- з надання замовникам послуг з вибухових робiт на суму 109 ООО ООО (сто дев'ять мiльйонiв) 

грн. 00 коп . 

2. Уповноважип~ Голову правлiння (в.о. Голови Правлiння), або у встановлешrх Статутом ВJmадках 
Засrупю-1J...-а голови Правлi.Jшя (в.о Заступника голови Правлiння): 

2.1. Уклада11-1, змiнюва11-1 та припиняn-1 правочини (договори, утоди, специфiкацii тощо), визначенi 

рiшею1ям11 згiдно цього Протоколу. Зазначенi договори € ч,шними при наявностi пiдпису Фiнансового 

дирею-ора (у встановлсннх Статутом випадках ЗаС'I)'Пника фiнансового дирекrора); 

2.2. Здiйсшова11-1 iншi ДJi°, нсобхiднi для рсалiзацii прий11яп1х згiдно цього протоколу рiшснь, з правом 
передоручення зазначсних повноважснь третiм особам. 

Голосува1111я 1 питашtя порядку де1111ого: 

«ЗА» - 2 голоси (С.А. Мель11ичеико та Д.А. Чеберда). 

«ПРОТИ» - J/COдllOZ0. 

« УТРИМАВСЯ» - J1сод11ого. 

Рiи1е1шя прийняте. 

Пита1-111я порядку детюго розглянуто та по ньому прuйнято 

Голова Наглядовоi· ради 

ПУБЛJЧНОГО АКЦJОНЕРНОГО 

ТОВЛРИСТВЛ 

«ПРОМИСЛОВО-ВИРОJ;ничЕ 

ПJДПРИ€МСТВО 

«КРИВБАСВИБУХПРОМ» 

Член Наг;шдово·{ рнди 

ПУБЛIЧНОГО ЛKЦIOJJEPIIOГO 

ТОВАРИСТВА 

«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБIIИЧЕ 

ПIДПРИ€МСТВО 

«КРИВБАСВИБУХПРОМ» 

С.А. t\) ('JI Ыlll'ICllh:0 

(11p(',ЦC'fl\ BIIIIK 111-.:цiонср:1 

Ti EТIHllECT ХОЛДI III Г») 

~! Д.Л. Чсбсрд.1 
,/ · (11р~•нстав1111к акцiонсра 

'f( H .-1'.:NTEl{Y IIOLDlNGS LIMПED) 

2 


