проЕкт

рIшЕння

позачергових загальних зборiв

ПАТ О'Ужrородський Турбогаз"
вiд 17 лютого 2015 року

1.

Обрання членiв лiчильноi KoMicii позачергових з.гальних зборiв акцiонерiв, визначення
TepMiHiB дii ix повноважень. Затвердження умов договору про виконаЕня повноважень
лiчильноi KoMicii.
2. ПРО майнове поручительство за кредитними зобов'язавнями ДТ кБанк кФiнанси та
Кредит> перед Нацiональним банком Украни.
3. ПРО Вирiшення iнших питань, пов'язаних iз майновим поручительством за кредитними
зобов'язаннями АТ <Банк <Фiнанси та Кредит> перед Нацiональним банком Украihи.

4. Про попередне схвалення значних правочинiв, якi будть вчинятися ПАТ

"Ужгородський Турбогаз".
5. Про затвердження договорiв укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

Питання

1

СлУхали: Обрання членiв лiчильноi KoMicii позачергових загальних зборiв акцiонерiв,
визначення TepMiHiB дii ix повноважень. Затвердження умов договору про виконання
повновакень лiчильноi koMicii.

постановили:
1.1. Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз''
у
складi:
Бевза Андрiй Сергiйович.
- Король Надiя IBaHiBHa,

-

-

Мовчан Лариса Петрiвна.
!обонiй Наталiя Миронiвна.
Щерба Наталiя Михайлiвна.
Маркова Анастасiя BiKTopiBHa.

1.2. ,Що обрання Лiчильноi KoMicii уповноваясити Реестрацiйну

комiсiю проводити пiдрахунок
голосiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
1.3. ВИЗначити наступний TepMiH дii повноважень лiчильноi KoMicii: з моменту обрання
лiчильноi KoMicii до моменту закритгя цих позачергових загаlIьних зборiв акцiонерiв ПдТ
"Ужгородський Турбогаз".
1.4. Зауважити, що договiр про виконання повноважень лiчильноi KoMicii не
укладасться,
Питання
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Слухали: Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями
Кредит> перед Нацiоншrьним банком УкраiЪи.

дТ кБанк <Фiнанси та

постановплц:

2.1. Надати згоду на майнове поручительство Публiчного акцiонерного

товариства
<уrкгородський Турбогаз> перед Нацiональним баяком Украни за кредитними зобов'язаннями
АТ <Банк <Фiнанси та Кредит> (04050, м. КиiЪ, вул. Артема, 60, код е!РПоУ 09807s56), в
РОЗМiРi Не бiльше 7 000 000 000,00 (ciM мiльярдiв) гривень 00 копiйок, строком поверненIя - не
бiльш нiж на 5 (п'ять) poKiB, зi сплатою вiдсоткiв за кредитойкредитами.

2.2. На виконання п. 2.1 цього протоколу Еадати в iпотеку (заставу) Нацiональному банку
Украiни належЕе Товариству на правi власностi наступне майно:
2.2.1 единий (Щiлiсний) майновий компlrекс, що скJIадаеться з:

а) Неру<омого майна:
1)

лiтера Б (булiвля, адмiн. будiвля), загальною площею 4

3 1l

,9 кв.м.;

2)лiтера Б' (будiвля, адмiн. будiвля), загальною площею 1 155,1 кв.м.;

Б" (будiвля, клуб), зага.llьною площею 734 кв.м.;
4) лiтера Б", (будiвля, iдальня, трансформаторна, вентиJUIцiйна),
3)лiтера

загальною площею 915,6 кв.м.;

5) лiтера

В (будiвля, блок цехiв), зzгаJIьною площею 44 730,7 кв.м.;

6) лiтера

Г (будiвля, ливарний цех), загальною площею 16 641,1 кв.м.;

7) лiтера,Щ (булiв,:rя, блок цехiв Nч1,2), загальною площею 61 170,4 кв.м.;

8)лiтера

2!

(HaBic);

9)лiтера Е (склад комплектуючих виробiв);
10) лiтера

2Е (будiвля, гаражi), загаJIьною площею

1

411,9 кв.м.;

11) лiтера 2Л (будiвля), заг.uIьною площею 16,2 кв.м.;
12) лiтера

М (будiвriя, компресорна, загальною площею 590,3 кв.м.,

13) лiтера О (оборотне водопостачання);
14) лiтера

П (будiвля, паJIивно-заправний цех);

15) лiтера Р-2Р (деревообробний цех);
16) лiтера

С-С' (будiвля, киснево-розлодiльчий

цех), загальною площею ЗЗ2,1 кв.м.;

17) лiтера Т (будiвля, гараж), загальною площею 1 266,7 кв.м.;
18) лiтера

У (компресорний цех <вiдкрита

19) лiтера 3Е (будiвля, гараж), лiтера

площадка>);

4Е (будiвля, склад готовоi продукцii);

20) лiтера Н (будiвля, кузня з побутовим примiщенням), загальвою площею 722,З кв.м.;
21) лiтера Ж (булiвля, блок допомiжних цехiв та складiв), загальною площею 15 474,8 кв.м.;
22) лiтера З (будiвля, лабораторний корпус), загальною площею З 531,8 кв.м.;
23) лiтера

2е (газорозподiль.rий пункт), загальною площею

16,8 кв.м.;

24) лiтера К;2К (HaBic для транспорту);

А (будiвля, будiвля заводоуправлiння, iдальня), зtгальною площею
лiтера Ш (пилорама), загальною площею 656,3 кв.м.;

25) лiтера
26)

27) лiтера

5 606,2 кв.м.;

Я (насосна), загальною площею 125,5 кв.м.;

28) лiтера 3М (депо), загшrьною площею 73,8 кв.м.;
29) лiтера 3Р (дiльниця виготовлення бетонних виробiв <площадка>);
30) лiтера 3Ю (тепловий пункт);
31) лiтера Л (прохiдна), загальною площею 7 кв.м.;
З2) лiтера 2М (закритий розподiльчий пристрiй),

що розтtlшованi за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3,
зареестрованого в peecTpi речових прав за реестрацiйним номером: 441272121101, та належить
Товариству на правi власностi на пiдставi свiдоцтва лро право власностi вiд 19.09.2014
року,
iндексний номер: 27045198, cepii САК No400542;
б) Нерухоме майно, вбудованi примiщеняя загальною цлощею 3078,9 кв.м., що розташованi за
адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 52, зареестрованого в
peecTpi речових прав за реестрацiйним номером: 68780121101, та належить Товариству на правi
власностi на пiдставi свiдоцтва про право власностi вiд 28.10.2004 року, cepii ЕАС N238729;
в) Нерцоме майно, вбудованi примiщення загальною площею 35I6,1 кв.м., шо
розташованi за
адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Свободи ген., будинок 9б, зареестрованого в

peccтpi речових прав за реестрацiйним номером:. З2294З21\01, та належить Товариству на правi
власностi на пiдставi договору про видiл в HaTypi частки вер}хомого майна вiд 19.07.2006 року,
посвiдченого приватним HoTapiycoM Ужгородського мiського нотарiального округу
Парамоновим О.В., номер в peecTpi: 3 855;

г) Устаткування, обладнання, транспортнi засоби, машини та iHBeHTap, мереяti та передавальнi
пристроi, що HaJIeжиTb Товариству на правi власностi, перелiк якого зазначеIrо у.Щодатку J\! 1 до
цього протоколу;

Yci iншi види майна, призначенi для дiяльностi Товариства, вкJIючаючи сировину, лродукцiю,
цiннi папери, права вимоги, борги. а також прalво на торговельну марку або iнше позначення та
iншi права.
д)

2.2,2. I]iHHi папери:
- IMeHHi простi акцii eMiTeHTa Публiчного акцiонерного товариства кУжгородський Турбогаз>,

юридична адреса: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3, кол е.ЩРПОУ 00153608,
номiнальною вартiстю 25 (лвалчять п'ять) копiйок за одну акцiю, в кiлькостi 400 000 000
(чотириста мiльйонiв) штук, код цiнних паперiв: UA4000109515, форма iснування:

бездокументарна.
- IMeHHi простi акцii eMiTeHTa Публiчне акцiонерне товариство кАвторадiатор>, юридична
адреса: м. Марiуполь, вул, Артема, будинок 43, код е.ЩРПОУ 00232093, номiнальною вартiстю
25 (лвалцять п'ять) копiйок за одну акцiю, в кiлькостi 1 345 000 (один мiльйон триста сорок
п'ять тиояч) штук, код цiнних паперiв: UA4000106793, форма iснування: бездокрлентарна.
- IMeHHi простi акцii eMiTeHTa Приватне акцiонерне товариство (ОКМА>, юридична адреса: м.
КиiЪ, вул. Патрiса Лумумби, будинок 4/6, корпус В, код СДРПОУ 240'77020, яомiнальною
вартiстю 50 (п'ятдесят) копiйок за одну акцiю, в кiлькостi 1 З40 000 (один мiльйон триста
сорок тисяч) штук, код цiнних паперiв: UA4000130579, форма iснування: бездокlментарна.
2.2.З. Корпоративнi права, якi складають частку у статутному капiталi (фондi):

- ТОВ

<Турбогаз-Iнвест> (кол е,.ЩРПОУ З'7014155, юридична адреса: м. Ужгород, вул.
Болгарська, будинок 3) у розмiрi 100 (сто) 0/о, що становить 7 000 000,00 (ciM мiльйонiв) гривень
00 копiйок;

- ТОВ <Краз Рiелтi> (код СДРПОУ З6521З80, юридичЕа адреса: м. Киiв, вул. IBaHa Мазепи,
будинок 11-Б) у розмiрi 9 (лев'ять) 0/о, що становить 5 850,00 (п'ять тисяч BiciMcoT п'ятдесят)
гривень 00 копiйок.

виконання рiшень п.п. 2,1, i 2.2 цього протоколу, уповноважити {иректора
Товариства на укJIадirння та пiдписання, на умовах, визначених Нацiоншlьним банком УкраiЪи,
вiдповiдного договору iпотеки (застави), поруки або договорiв iпотеки (застави), порlк та
додаткових угод до Еих.
2.4. Уповновахити Наглядову Раду Товариства, у разi необхiдностi, доповнювати, змiнювати та
уточнювати перелiк майна, його кiлькiсть та об'ем, для передачi Товариством вищезавначеного
единого (Щiлiсного) майнового комплексу в заставу Нацiональному Банку Украiни в якостi
забезпечення виконанЕя зобов'язання за Кредита-ь,rи АТ <Банк <Фiнанси та Кредит>.

2.3.

З метою

Пптання
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Слухали: Про вирiшення iнших питань, пов'язаних iз майновим поручительством за
кредитними зобов'язаннями АТ <Банк <Фiнанси та Кредит> перед Нацiональним банком
Украiни.

постановили:
3.1. У зв'язку з наданням Товариством майнового поручительства вiдповiдно до рiшепня п.2
цього протоколу, Еадати згоду на розiрвання (припинення дii) .Щоговору iпотеки цiлiсного
майнового комплексу Nч 2180ЦИ100607 вiд27 .06.200'1 року, укдаденого мiж АТ <Банк <Фiнанси
та Кредит> та Товариством, що виступае в якостi забезпечення виконання зобов'язань за
,Щоговором про мультивалютну кредитну лiнiю Ns 655м-01-07 вiд 26.06.2007 року на ср{у
155 996 000,00 (сто п'ятдесят п'ять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто шiсть тисяч) гривень 00
копiйоц строком fiогашення до "02" грудня 2016 року включно, .Щоговором про мультиваJIютну

кредитну лiнiю Ns1199M-01-07 вiд 28.09.2007 року на суму 92000000,00 (дев'яносто два
мiльйони) гривень 00 копiйок, строком до "26" грудня 2016 року включно.
3.2. З метою виконання рiшення п, 3.1 цього rrротоколу, уповновtDкити .Щиректора Товариства
на укладання та пiдписання вiдповiдного додаткового договору (угоди)/договорiв (угод) про
розiрвання (припинення) зазначених у п.3.1 цього протоколу договорiв iлотеки (застави).

Питання 4

Слухали: Про попередн€
"Ужгородський Турбогаз".

схваIенЕя зЕачних правочинiв,

якi будуть

вчинятися ПАТ

постановили:
4.1. Вiдповiдно до ст. 70 Закону Украiни <<Про акцiопернi ToBaprrcTBa) попередньо схвалити
значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ"Уя<городський Тlрбогаз" з АТ кБанк <Фiнанси
та Кредит> протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме:
укладаЕня кредитних договорiв (dozoBopu засmавu, в m,ч. iпоmекu, поwкu mа iHlrre) з АТ кБанк
<Фiнанси та Кредит> та./або збiльшення лiмiтiв кредитування за дiючими кредитrrими
договораIdи, укладеними з АТ <Банк <Фiнанси та Кредит>: ,Щоговору про мультивaлютну
кредитну лiнiю J\Ъ655м-01-07 вiд 26 червня 2007 року, ,Щоговору про мультиваJIютну кредитну
лiнiю Nsl199M-01-07 вiд 28 вересня 2007 року, .Щоговору про мультивilлютну кредитну лiнiю
Nsl3З5м-10 вiд 26 жовтня 2010 року,.Щоговору про мультивалютну кредитну лiнiю Nq1299-09
вiд 16 лютого 2009 року, також продовження TepMiHiB *р.дrryuuпп" за зазначеними вище
кредитними договорами строком ло 3 (трьох) poKiB з дати закiнчення ix дii та договори про
внесення змiн до зазначених договорiв.
4.1.1. Надати згоду на передачу нер}хомого та рухомого майна Товариства, що наJIе){ить йому

на правi власностi, в

для забезпечення виконання зобов'язань ПАт
"Ужгородський ТJрбогаз" перед АТ <Банк кФiнанси та Кредит> за кредитними договора]t{и.
Гранична сукупна BapTicTb правочинiв, що е попередньо схваленими у п.4.1.1 цього
Протоколу, не мо?ке перевищувати 1 000 000 000,00 (один мiльярд) грн. 00 коп.
4.1.2.Ha виконання п.4.1. цього Протоколу уповноважити !иректора Товариства на уIqада}tня
га пiдписання з АТ кБанк кФiнанси та Кредит) нових кредитних логоворiв та договорiв, що
булуть укладенi з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ ''Ужгородський Турбогаз''
перед АТ <Банк <Фiнанси та Кредит> за кредитними договорами (dozoBopu заспавu, в m,ч.
iпоmекu, порукu mа iнше), договорiв про внесення змiн та доповнень до дiючих кредитних
аоговорiв. договорiв застави. в т.ч. iпотеки, поруки та iнше. та тих, Iло будуть укладенi з
банком, на умовах визначених АТ кБанк <Фiнанси та Кредит>.
4.2. Попередньо схвtIлити наступнi значнi правочини, якi можlть вчинятися Товариством
протягом року з моменту прийняття цього рiшення, наст}тIного характеру:
- правочини (договори, угоди тощо) щодо продш(у нер}хомого майна Товариства;
- правочини (договори, угоди тощо) щодо продажу р}хомого майна Товариства,
Гранична суl.тпна BapTicTb правочинiв, що € поrrередньо схваленими у п.4.2. цього
Протоколу, пе може перевищувати 8 000 000,00 (BiciM мiльйонiв) грн. 00 коп.
4.2.1. Уповноважити .Щиректора Товариства або iншу особу, уповновакену ца це довiренiстю,
видtlною ,,Щиректором Товариства, Еа укладення правочинiв, що с попередньо схваленими
у
п.4.2. цього Протоколу, та вчинення iнших дiй, необхiдних для ix нмежного оформлення i
супроводження вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiяи.
iпотеку/заставу,

Питання 5
Слухали: Про затвердження договорiв 1кладених ПАТ "Уlttгородський Турбогаз''.

постаповили:

ПАТ "Ужгородський Турбогаз'':
лiнiю ЛЪ655м-01-07 вiд 26 червня 2007 року (з внесеними
змiнами та доповненнями), укладений мiж ПАТ"Ужгородський Турбогаз'' i АТ <Банк
5.1. Затвердити наступнi договори укладенi

.Щоговiр про мультиваllютну кредитну

<Фiнанси та Кредит>;

,Щоговiр про мультивалютну кредитну лiнiю Ns1199M_Ot_07 вiд 28 вересня 2007 року (з
вцесеними змiна.пли та доповЕенЕями), укладений мiж ПАТ"Ужгородський Турбогаз''
АТ
<Банк кФiнанси та Кредит)
.Щоговiр про мультивалютIrу кредитну лiнiю Ns1335M-10 вИ 26 жовтня 2010 року (з внесеними
змiнами та доповЕеннями), укладений мiяс ПАТ"Ужгородський Турбогаз"
АТ <Банк
(Фiнанси та Кредит);
,Щоговiр про мультиваJIютну кредитну лiнiю J\!1299-09 вiд 16 rrютого 2009 року (з внесеними
змiнами та доповýенЕями), укладений мiж ПАТ"Ужгородський Турбогаз"
АТ <Банк
кФiнанси та Кредит>;
.Щоговiр про внесеЕня змiн до ,Щоговору iпотеки цiлiсного майнового комплексу
}ф 2180ЦИК/0607 вiд 27.06.2007 року, укJIаденого мiж АТ <Банк кФiнанси та Кредит> та
Товариством, що виступае в якостi забезпечення виконання зобов'язань за ,Щоговором про
мультивалютну кредитну лiнiю Ns 655м-01-07 вiд 26.06.2007 року на суму 155 996 000,00 (сто
п'ятдесят п'ять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто шiсть тисяч) гривень 00 копiйок, строком
погашення до "02" грудня 2016 року включно, ,Щоговором про мультиваJIютну кредитну лiнiю
Nsl199M-01-07 вiд 28.09.2007 року на суму 92 000 000,00 (дев'яносто два мiльйони) гривень 00
копiйок, строком до "26" грудня 2016 року вклюlrно.
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.Щиректор

ПАТ <Ужгородський Т
Качур М.В.

