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






Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. 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
24.04.19
1876714,28
5891060
31,86
http://jtiu.emitents.net.ua/ua/mess

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.




3. 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)
Співвідношення 
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/засідання 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












Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

	* Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.
** Заповнюють публічні акціонерні товариства.


{Додаток 5 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016, № 243 від 19.04.2018}

