
1. Основні відомості про емітента 

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

1.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат" 

1.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "Днiпровський КПК" 

1.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

1.1.4. Поштовий індекс 

51650 

1.1.5. Область, район 

Дніпропетровська , Верхньоднiпровський 

1.1.6. Населений пункт 

С.м.т.Днiпровське 

1.1.7. Вулиця, будинок 

вул.Островського, б.11 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

1.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 № 669166 

1.2.2. Дата державної реєстрації 

25.06.1991 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Верхньоднiпровська района державна адмiнiстрацiя Днiпропетровської областi 

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

129292809 

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

129292809 

1.3. Банки, що обслуговують емітента 

1.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК" 

1.3.2. МФО банку 

380582 

1.3.3. Поточний рахунок 

26002010303694 

  

1.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у іноземній валюті 
 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК" 
 

1.3.5. МФО банку  

380582  



1.3.6. Поточний рахунок  

26002010303694  

1.4. Основні види діяльності 

10.62 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв  

10.91 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермi 

35.11 Виробництво електроенергiї 

1.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво крохмалю та 

крохмальних продуктiв 

АГ 

№507636  
18.01.2011 

Державний 

комiтет України з 

питань контролю 

за наркотиками 

22.07.2015 

Опис 

Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, 

реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання 

прекурсорiв Емiтент планує продовжиит термiн дiї 

лiзенцiї 

  

Виробництво електроенергiї 
АГ 

№500232  
27.12.2010 

Нацiональна 

комiсiя з питань 

регулювання 

електроенергетики 

України 

12.07.2016 

Опис 

Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької 

дiяльностi з виробництва електричної енергiї 

Емiтент планує продовжити термiн дiї лiзенцiї 

  

Збирання, очищення та розподiлення 

води 

АГ 

№507524  
29.06.2011 

Днiпропетровська 

обласна державна 

адмiнiстрацiя 

23.06.2016  

Опис 

Лiцензiя на централiзоване водопостачання та 

водовiдведення Емiтент планує продовжити термiн 

дiї лiзенцiї 

  

Виробництво пару 
АГ № 

500420  
24.06.2011 

Нацiональна 

комiсiя з питань 

регулювання 

електроенергетики 

України 

12.07.2016  

Опис 

Лiзенцiя на виробництво теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях з використанням 

нетрадицiйних джерел енергiї Емiтент планує 

продовжити термiн дiї лiзенцiї 

  



Освiта дорослих та iншi види освiти 
АВ 

№586160  
10.08.2011 

Мiнiстерство 

освiти i науки 

України 

30.06.2014  

Опис 

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними 

закладами, пов’язаних з одержанням професiйної 

освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового 

професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї Емiтент планує продовжити 

термiн дiї лiзенцiї 

  

Послуги з перевезення пасажирiв та 

вантажiв автомобiльним 

транспортом 

АГ № 

589937  
27.05.2011 

Мiнiстерство 

транспорту 

України, 

Державний 

департамент 

автомобiльного 

транспорту 

(Укравтотранс) 

необмежено 

Опис 

Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв 

та вантажiв автомобiльним транспортом загального 

користування (крiм надання послуг з перевезення 

пасажирiв та їх багажу на таксi) Емiтент не планує 

анулювати лiцензiю. 

  

Освiта дорослих та iншi види освiти 
АГ № 

508190 
06.12.2010 

Мiнiстерство 

освiти i науки 

України 

04.06.2014 

Опис 

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними 

закладами, пов’язаних з одержанням професiйної 

освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового 

професiйно-технiчного навчання. Емiтент планує 

продовжити термiн дiї лiцензiї. 

1.8. Інформація про органи управління емітента 

Згiдно Статуту, Товариство має наступнi органи управлiння: 

- Загальнi збори акцiонерiв Товариства (надалi - «Загальнi збори», - виший орган 

Товариства. 

- Наглядова рада Товариства (надалi - «Наглядова рада») - орган, який здiйснює захист 

прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним 

законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства; 

-Дирекцiя Товариства (надалi «Дирекцiя»), - виконавчий орган Товариства, який здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною 

комiсiєю Товариства (надалi «Ревiзiйна комiсiя»). 

1. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 

До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 

1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 

2) внесення змiн до Статуту Товариства; 

3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй: 

4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 

5 ) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 



6) прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства: 

7) прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства: 

8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй: 

9) затвердження положень про Загальнi збори. Наглядову раду. Дирекцiю та Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, а також внесення змiн до них; 

10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо iнше не передбачено 

цим Статутом: 

11) затвердження рiчного звiту Товариства; 

12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 

13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; 

14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй: 

15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв: 

16) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв; 

17) обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових 

договорiв що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 

ради: 

18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради: 

19) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове 

припинення їх повноважень; 

20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї:  

21) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, про лiквiдацiю Товариства, 

обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку 

розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредитори, i 

затвердження лiквiдацiйного балансу:  

22) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Дирекцiї, звiту 

Ревiзiйної комiсiї; 

23) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 

24) обрання комiсiї з припинення Товариства; 

25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

згiдно iз Статутом, законодавством або положенням про Загальнi збори 

2. Наглядова рада Товариства єє органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним закодовством України контролює i 

регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Обирається Загальними зборами на 1 (один) рiк. 

Кiлькiсний склад Наглядовой ради встановлюється Загальними зборами. Члени 

Наглядової ради обираються з числа физичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член 

Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави не може 

передавати свої повноваження iншiй особi. 

3. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточної дiяльнiстю є 

Дирекцiя Товариства, яка створюється у кiлькостi не менш як 3 (трьох) осiб. Дирекцiя 

обирається та вiдкликається Наглядовою Радою Товариства. Дирекцiя пiдзвiтна та 

пiдконтрольна Загальним зборам та Наглядовой ради, органiзовує виконання їх рiшень. 

До складу Дирекцiї входять:Генеральний директор, перший заступник, члени дирекцiї. 

Генеральний директор Товариства керує поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний 

директор приймає рiшення шляхом видання Наказiв, Розпоряджень та Рiшень, що 

викладаються у письмовiй формi. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти 

вiд iменi Товариства, у тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини 

вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства. 

4. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного 

товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя складається з 4-х осiб, якi 

обираються Загальними зборами з числа физичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 



Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  

 


