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

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

31.01.2022 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 31012022-1 
 (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) 

Голова 
правлiння       Нiколайчук Любов Вiкторiвна 
(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 "Виробничо-
наукове пiдприємство "Укрзооветпромпостач" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  03040 м. Київ вул. Василькiвська, 16 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23524007 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044) 257-41-14, (044) 257-41-14 

6. Адреса електронної пошти zoovet@ukrzoovet.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 
проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). 

 
 
Україна 
 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  https://ukrzoovet.com.ua/publichna-informatsiya 31.01.2022 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  
(дата) 

 



 

 

 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв 

Зміст інформації 
 Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕПРОМПОСТАЧ", засiдання 
якої вiдбулося 31.01.2022 р. (Протокол №3/2022 вiд 31.01.2022 р.), припинено дiяльнiсть 
вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" - ТЛУМАЦЬКОЇ 
ФIЛIЇ ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" з 01.02.2022 року. Об'рунтування 
припинення фiлiї: вiдсутнiсть економiчної доцiльностi iснування та здiйснення 
господарської дiяльностi ТЛУМАЦЬКОЇ ФIЛIЇ ПрАТ "ВНП 
"УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ". Повне найменування: ТЛУМАЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "ВНП 
"УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" (iдентифiкацiйний код: 25654330, Мiсцезнаходження: 
Україна, 78000, Iвано-Франкiвська обл., Тлумацький р-н, м. Тлумач, вул. Винниченко, 
буд. 6.). Функцiї, якi виконувала фiлiя: роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в 
спецiалiзованих магазинах. 
 Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕПРОМПОСТАЧ", засiдання 
якої вiдбулося 31.01.2022 р. (Протокол №3/2022 вiд 31.01.2022 р.), припинено дiяльнiсть 
вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" - 
ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПрАТ "ВНП 
"УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" з 01.03.2022 року. Об'рунтування припинення фiлiї: 
вiдсутнiсть економiчної доцiльностi iснування та здiйснення господарської дiяльностi 
ОЛЕКСАНДРIЙСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ АПТЕКИ ПрАТ "ВНП 
"УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ". Повне найменування: ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА 
ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" (iдентифiкацiйний код: 
23902047, Мiсцезнаходження: Україна, 28000, Кiровоградська обл., м. Олександрiя, вул. 
Шевченка, буд. 60/2). Функцiї, якi виконувала фiлiя: роздрiбна торгiвля фармацевтичними 
товарами в спецiалiзованих магазинах. 
 Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕПРОМПОСТАЧ", засiдання 
якої вiдбулося 31.01.2022 р. (Протокол №3/2022 вiд 31.01.2022 р.), припинено дiяльнiсть 
вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" - 
СУМСЬКА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" з 
01.04.2022 року. Об'рунтування припинення фiлiї: вiдсутнiсть економiчної доцiльностi 
iснування та здiйснення господарської дiяльностi СУМСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
АПТЕКОЇ ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ". Повне найменування: СУМСЬКА 
ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПрАТ "ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" 
(iдентифiкацiйний код: 24012462, Мiсцезнаходження: Україна, 40030, Сумська обл., м. 
Суми, Набережна Р.Стрiлка, буд. 46). Функцiї, якi виконувала фiлiя: роздрiбна торгiвля 
фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах. 
 
 

Додаток 8 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів (пункт 11 глави 1 
розділу III) 


