
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

10.06.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1390 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Директор    Домащук Богдан Борисович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 19100 місто Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, вулиця 

Заводська, будинок 8 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00374870 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (04746) 2-19-57, 2-36-76 

6. Адреса електронної пошти 

 00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.com.ua  

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.monfar

m.com.ua/ 10.06.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством 

правочину 

Інформація щодо афілійованої особи 

акціонера або посадової особи органу 

акціонерного товариства 

Адреса 

сторінки 

власного 

веб-сайту, на 

якій 

розміщений 

протокол 

загальних 

зборів 

акціонерів/засі

дання 

наглядової 

ради, на 

яких/якому 

прийняте 

рішення  

тип особи 

найменування 

юридичної особи 

або прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

ознака 

заінтересованості 

у вчиненні 

правочину 

характер 

афілійованості 

прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи/ 

найменування 

юридичної особи 

або прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи - 

акціонера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 10.06.2019 3 400 205 898 1,65 

юридична особа, в 

якій посадова 

особа органу 
акціонерного 

товариства, є 

посадовою 
особою 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"МОНФАРМ" 

особа є стороною 

такого правочину 
 - 

http://www.mon

farm.com.ua 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: Протокол №06/19 від 10.06.2019 року 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядовою радою ПАТ "МОНФАРМ" 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 400 тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 205 898 тис.грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках): 1.65% 

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада 

правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) - 4  "за" , 1 "утримався" ; 

Істотні умови правочину, а саме:  

предмет правочину: надання громадянином Кузнєцову Я.М. безпроцентної фiнансової допомоги ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МОНФАРМ"(код 

00374870, адреса: Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Заводська, 8) на поворотнiй основi у сумi 3 400 тис. грн.зi строком повернення до 10.06.2020 р.;  

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні 

товариства": ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" (код 00374870, адреса: Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Заводська, 8);   

іншою стороною правочину є фізична особа Кузнєцов Яків Михайлович, який є посадовою особою товариства, а саме Головою Наглядової ради ПАТ "МОНФАРМ". 

інші істотні умови правочину статутом ПАТ "МОНФАРМ" не визначені. 

Текст звіту незалежного аудитора: 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо  правочину із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНФАРМ" 

Наглядовій  раді Публічного акціонерного товариства "МОНФАРМ" 

20708.Черкаська область, м.Монастирище ,вул.Заводська ,8  

Дата державної реєстрації 12.12.1994 р№ 1 012 120 0000 000027 



Тел.0474625876 

          ПАТ "Монфарм" (надалі товариство),  посилаючись п.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" -Рішення про надання згоди на вчинення правочину, 

щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно з цією статтею, якщо 

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності акціонерного товариства,   надав  договір № 12/19-Ю про надання поворотної фінансової допомоги на поворотній основі від 10 червня 2019 року, 

предметом якого є надання товариству громадянином України Кузнєцовим Яковом Михайловичем  поворотної фінансової допомоги 3 400 000 (три мільйони чотириста 

тисяч) грн., шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок товариства. Також товариство надало звіт про фінансовий стан (баланс) станом на 31 

грудня 2018 року разом з аудиторським висновком щодо достовірності даної фінансової звітності, згідно якого вартість активів  товариства на 31 грудня 2018 року 

становить 205 898 000 (двісті п"ять мільйонів вісімсот дев"яносто вісім тис) грн. 

         На думку аудитора надання поворотної фінансової допомоги товариству в розмірі 3 400 000 грн є правочином із заінтересованістю, тому що його величина 

перевищує 1% вартості активів товариства  за даними останньої фінансової звітності,  фактично становить 1.65 (3400 : 205 898 х 100)%. 

 До звіту додаються копії: 

1.Договір №12/19-Ю про надання фінансової допомоги на поворотній основі   

2.Звіт про фінансовий стан (баланс) на 31 грудня 2018 року 

 

10 червня 2019 року 

м.Монастирище 

Суб"єкт аудиторської діяльності, 

Аудитор сертифікат № 000397 від 02.11.1995 року                                  З.В.Попаденко 

 


