
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

02.05.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 02/05-2 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Тимчасово 
виконуючий 

обов'язки Голови 
Правлiння 

      
Ким Сергiй Вiталiйович 

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

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Авангард" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  01011 м. Київ ул. Мирного Панаса, 2/44, примiщення 22 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 33152560 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044) 502-22-70 (044) 502-22-69 

6. Адреса електронної пошти avangard@comreg.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 iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  http://avangard.comreg.com.ua/ 02.05.2019 

 
(адреса сторінки) 

  
(дата) 

 
 
 



                                Додаток 5 
                                 до Положення про розкриття інформації емітентами  
                                 цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III) 

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочинів (тис. 
грн.) 

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 
звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за 
даними останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 30.04.2019 2000000.000 1211.000 165152.76631000 

Зміст інформації 
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 30.04.2019 року прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати проведення зборiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 2 000 000 000,00 грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1211 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 165152,7663%. Характер правочинiв: Попередньо надати дозвiл Головi виконавчого органу Товариства 
Киму Сергiю Вiталiйовичу, у термiн на один рiк, здiйснювати будь-якi  значнi правочини, що вiдповiдають 
предмету дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України, в тому числi, але не 
виключно, договори, якi своєю економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, будь-якi iншi угоди, якi 
за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi зазначеним i потребують заставу нерухомого та iншого майна 
Товариства.Всi значнi правочини Головi виконавчого органу Товариства Киму Сергiю Вiталiйовичу здiйснювати 
за поданням Наглядової ради Товариства граничною сукупною вартiстю до 2 000 000 000,00 грн.Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 12000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12000. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "за" - 12000 акцiй, "проти" - 0 
акцiй. 
 
 


