
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Виконуючий обов'язки 

Генерального директора 
      Савчук Олег Євгенович 

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

  М.П.  03.01.2019 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне товариство "Орiана" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

77300, м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

05743160 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0347222662 0347221872 

6. Електронна поштова адреса 

oriana2008@ukr.net 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.oriana.if.ua в мережі Інтернет 03.01.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 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) 

Співвідношення ринкової 

вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

Адреса сторінки власного веб-

сайту, на якій розміщений 

протокол загальних зборів 

акціонерів/засідання наглядової 

ради, на яких/якому прийняте 

рішення  

1 2 3 4 5 6 

1 28.12.2018 500 1231190 0.04 http://www.oriana.if.ua 

Зміст інформації: 

Згiдно нової редакцiї Статуту АТ «Орiана», затвердженого 08.11.2018 позачерговими загальними зборами ВАТ «Орiана» (Протокол №11): 

п. 20.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з них, становить 

10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Положення пунктiв 20.1 - 20.4 

цього Статуту не застосовуються у разi вчинення правочинiв за державними регульованими цiнами i тарифами вiдповiдно до законодавства. 

пп. 20.1.1. Незалежно вiд вартостi значними правочинами є: 
- кредитнi договори, договори позики, надання та отримання фiнансової допомоги, правочини щодо вiдступлення права вимоги та/або зарахування 

зустрiчних однорiдних вимог, факторингу, 

правочини предметом яких є переведення боргу; 

- правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на 

зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить 

Товариству або перебуває в його користуваннi; 

- правочини, предметом яких є обтяження земельних дiлянок, iншого нерухомого майна та/або основних фондiв Товариства та/або майнових прав на 

вищезазначенi об’єкти; 

- правочини, предметом яких є придбання, вiдчуження, обтяження, набуття у власнiсть у iнший спосiб акцiй, часток, а також похiдних цiнних паперiв; 

- договори оренди земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства; 

- договори поруки, гарантiї; 

- списання основних засобiв, що мають залишкову вартiсть, безоплатна передача та реалiзацiї майна для погашення заборгованостi, передачi майна в 

управлiння. 
п. 20.2. Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, 

становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства та/або щодо правочинiв зазначених в пп. 20.1.1, приймається Наглядовою радою. 

Рiшенням наглядової ради Акцiонерного товариства «Орiана» (протокол № 5 вiд 28.12.2018) надано АТ "Орiана" згоду на вчинення значного 

правочину, а саме на укладення з ДП «Одеський нафтопереробний завод» Договору поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 500 000 грн без 

ПДВ для оплати ДП «Одеський нафтопереробний завод» послуг з охорони публiчної безпеки та порядку ДП «Одеський нафтопереробний 

завод», виплати заробiтної плати та сплати податкiв. 
 


