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-

Мелы-1и 1 1енко

Голова Наглядовоi' ради (представник ак цi о н ера ТОВ « М ЕТI НВ ЕСТ ХОЛДИНГ » )

Електронна адреса:

mel11ycl1cnko.sa @gmai l.com

Д . А. Ч ебе рда

2

Ч лен Наглядово·1 ради

Два

члени

(представник акu iон ера EFFENТE H.Y HOLDrNGS
Електронна адреса: c l1 ebe гd a . d111ytгo @gma il . com

Наглядово·1

Топаристпа

ради

прийм али

у•1асть

у

LIM/TED)

прийняпi

р1шень

шляхом

опитування.

Два члени Наглядовоi' ради Товариства надали зrоду н а прийняття рiшень, вiднесених до
компетенuii' На глядово'i ради Товариства , шляхом опитування з використанням електронних адрес
членiв Наглядово·1 ради без дотриман ня вимоr щодо поряд ку по вiдомленн я про скликання засiдан ня
Наrлядовоi· ради Товариства.

Bci

члени Наглядово·, ради Товариства не за перечують проти ро зrл яду всiх питань порядку

денного шляхом опитування.

Кворум

- 100%.

Вi д п овiдно до положень Статуту ПАТ « ПВП «КРИ ВБАСВИБУХПРОМ » , Наrлядова Рада

правомочна приймати рiшення з питань порядку денного .

Jнформацiя про повiдо.млення членiв Наглядовоi'ради Товарuства щодо провед ення голосування
uLЛяхом опитування :

Головою Наглядовоi' ради Товарuства С.А . Мельнuченко було направлено члену Наглядовоi'

ради Товарuства ДА.

Че бердi повiдомлення про проведення голосування ~иляхом опитування з

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

Вiд члена Наглядовоi'ради ДА. Чеберди nponoзu цii з питання п орядJ..у денного н е надiйU1Ли.
Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв.
По питанию порядку денного ознайомились зi зверненням Правл iння в iд 08.06.2021
року № 16, що з метою реалiзацi'!' lнвестицiйного проекту iнве стицiйно'i програr-.ш 2021 року

« Оптимiзацiя парку ЗЗМ (Придбання нових ЗЗМ - 3 од.)» на суму
Окремого проекту iнвестицiйно'i програми iз закупiвлi 4 ЗЗМ на суму
необхiднiсть у закупiвлi:
7 одиниць шасi

SCANIA

Р

380

1 094 352 доларiв США i
1 459 ООО доларiв США (

В 10x4*6NA ;

7 одиниць змiшувальних установок ТЗ 3 1385 850-002 :20 19 та Ух монтажу на шасi .

Вiдповiдно до результатiв проведених тендерiв, поста чальником шасi SCANlA Р 380
запропоновано ТОВ з 11 «СКАН IЯ YKPAi'HA » (Ки'iвська обл., с. Кал11нiвка); виробником i
ПРА Т « П\ДПРИ€МСТВО 3 IНОЗЕМНИМИ
постачальником змiшувальних установок

IНВЕСТИЦIЯМ И « IНТЕРВИБУХПРОМ » (м. Горiш11i Плавнi , Укра'iна).

В артiсть 7 одиниць SCANIA Р 380 В 10x4*6NA складас 913 500.00 е вро, що еквiвалентно
30 216 844,35 rрн. за курсом НБУ на 08.06.202 1 року (з ПДВ ).

Вартiсть 7 одиниць змiшувальних установок ТЗ 31385850-002:2019 складас 1 974 000,00
доларiв США, що еквiвале~-rrно 53 677 600, 20 rрн. за курсом НБУ на 08.06.2021 року (з ПДВ).
За даними останньо'i рiчно'i фiнансово·i звiтностi вартiсть активiв ПАТ «ПВП
«КРИВБАСВИБУХПРОМ» становить 439 191 тис. грн.
Вiдповiдно до пiдпункту 17 пункту 9.2 .3 Статуту Товариства, до виключно·i компетенцi'i
Наглядово·i ради належить прийняття рiшення про в 1 1и1-1ення з11ачних правочинiв, якщо ринкова
вартiсть майна або посл у г, що с 'ix предметом , становить вiд 1О до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за

даними останньо'i рiчно'i фiнансово'i звiт11остi Товариства, а також надання згоди на вчинення
правочинiв. що попередньо схвале11i заrальними зборами. Також вiдповiдно до абзацу 1 частини \
статтi 70 Закону Укра'iни «Про uкцio11ep11i товаrиства », рiше1111я про надання зrоди на вчинення
значного правочнну. якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що с його предметом, ста11овить вiд

до

25

lО

вiдсоткiв вартостi активiв з.-1 даними останньо·i рiчно·i фiнансово·i звiтностi акцiонерного

товариства , приймасться наглядовою радою .

Окрiм цього , пiдпунктом 31 пун1<ту

9.2 .3 Статуту Товариства, до виключно·i компетенцi'i

Наглядово'i ради належить надання попередньо·i згоди на в•1и11ення Товариством правочинiв на суму.
що перевищус 20 ООО 000,0 (двадцять мiл1,йонin) rрн. або еквinалент цic'i суми в iншiй валютi за
курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину .

Згiдно пiдпункту 37 пункту 9.2.3 Статуту , до виключно·i компетенцi·i Наглядово·i ради також
вiдноситься надання попередньо·i згоди на придбан1щ вiдчуження або списания з балансу
Товариства необоротних активiв (в т.ч. основ11их засоб iв), якi мають ринкову вартiсть бiльше 5 ООО
000,00 грн . (п'яти мiльйонiв гривень нуль копiйок) за однiсю операцiсю або загальна вартiсть таких
операцiй перевищус 15 ООО 000,00 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв гривень нуль копiйок) на календарний
рiк, або еквiваленти вказаних сум в iншiй валютi за курсом НБУ на дату вчинення кожного
правочину.

У зв'язку iз цим, запропоновано надати :

1. Попередню згоду (згоду) на вчинення Товариством правочинiв з ТОВ з II «СКАН\Я
YKPAi'HA» на закупiвлю автомобiлiв «SCANIA Р 380 В I Ox4*6NA» кiлькiстю 7 одиниць на загальну
суму еквiвалентну 913 500,00 €В ро (з урахуванням ПДВ);
2. Надати попередню згоду (згоду) на вчинен1-1я Товариством правочинiв з ПРА Т
« ПIДПРИЕ:МСТВО 3 IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ «IНТЕРВИБУХПРОМ» на виготовлення,
поставку i передачу у власнiсть ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» семи змiшувальних
установок ТЗ 31385850-002:2019 на суму еквiвалентну 1 974 000,00 доларiв США (з ура,хуванням
ПДВ).

Голосування з питатт порядку де1111ого:

((ЗА>>

-2 голоси (С.А. Мелы-тче11ко
- жодтюго.
« УТРИМАВСЯ» - жодтюго.

та ДА. Чеберда) .

«ПРОТИ»

Рiиtе1111я прийняте .
Рiшення з питания порядку денного:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинiв з ТОВ з 11 «СКАНIЯ УКРА1. НА » на
«SCANIA Р 380 В 10x4*6NA» заrальною кiлькiстю 7 одиющь на заrмъну

закупi влю автомобiлiв

суму еквiвалентну 913 500,00 евро (з урахуванням ПДВ). Остаточна сума в гривнi вю~ачап1метъся
шляхом множення грошового еквiвалента цiни в iноземнiй валютi на курс rр11в~11 , яю1й буде
вста~ювлений згiдно з умовами договору з Постачальннком.
.
2. Надати 11ог1еред1110 з 1 ·оду на uчинс11ш1 Тоuарислзом прuвочинiв та з1 ·оду на вч11не1111я 1 овар11ством

з1шч 11их
11pauo 1 1и11iu 3 ПРА Т «П !ДПРИСМСТВО З
IНОЗf:МНИМИ
!НВ ЕСТИЦIЯМИ
«11-/ТЕРВИБУХПРОМ» на оиготоолення, поставку
переда 1 1у у власнiсть ПАТ «ПВП
«КРИВБАСВИБУХПРОМ» семи змiшувальних устш-ювок ТЗ 3 \385850-002 :2019 на суму
еквiвалентну \ 974 000,00
доларiв СШЛ (з урахува1111~м П~В). О~таточ11а_ сума в гривнi
визначатиметься шляхом м,южс11ш1 грошово1 ·0 с1шiвал~11тн щ11и в 1ноземн 1й валют~ 11а курс грив11i,
який буде встановле,шй згiдно з умовами договору '3 По~тачалы111ком ,

3.
3.1.

Уповноважити Правлi11ю1:
Укладати,

·

зм11-11овати

та

припн1

1я ·~· 11,

пршю 1 1н11н

(дого1юрн,

угоди,

специфiкаui'i тоща),

вю11а•1енi рiшен11ям згiдно цього Протоколу;

2

3.2.

Здiйснювати iншi дi'i, необхiднi для реалiзацi 'i прийнятого рiшення, з правом передоручення

зазначених повноважень третiм особам .

Питшmя порядку денного розглянуто та по 11ьому 11рuй11япю вi
Голова Наглядовоi' ради

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВЛ

-1,;.,с_----нЧ--,L---=---.. С.А. Мельниченко

«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИ€МСТВО
«КРИВБАСВИБУХПРОМ»
Член Наглядовоi' ради

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

Д.А. Чеберда

«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИ€МСТВО

«КРИВБАСВИБУХПРОМ►►

/

(представник акцiонера

EFFENTERY HOLDINGS

LIMIТED)

3

