6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
особи або прізвище, ім'я, по
України"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711
особи
Місцезнаходження
Нижній Вал, буд. 17/8, м. Київ, 01001, Україна

Номер ліцензії або іншого
АВ № 581322
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

19.09.2006

(044) 591-04-04
(044) 591-04-44
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю
Опис: 11.10.2013 р. ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" уклало договір № Е-9269/п про обслуговування
емісії цінних паперів з ПАТ "Національний депозитарій України".
ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування емісії цінних паперів ПАТ
"НПК-ГАЛИЧИНА" відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів
депозитарію.
02.12.2013 р. ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" подало заяву про приєднання до Умов Договору про
обслуговування випусків цінних паперів.
ПАТ "Національний депозитарій України" здійснювало депозитарну діяльність згідно
вищезазначеної ліцензії. У зв'язку із змінами чинного законодівства України надалі для
здійснення депозитарної діяльності ПАТ "Національний депозитарій України" ліцензії не
потрібно.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит-сервіс
ІНК"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 13659226
особи
Місцезнаходження
Б.Лепкого, 34, офіс 1, м. Івано-Франківськ, Iвано-Франкiвська
область, 76018, Україна
Номер ліцензії або іншого
№ 0036
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Аудиторська палата України
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

26.01.2001

(0342) 75-05-01
(0342) 74-03-80
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: ТзОВ "Аудит-сервіс ІНК" проводило аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ "НПКГАЛИЧИНА" за 2015 рік згідно з договором № 14 від 26.01.2016 р., укладеним між ТОВ "Аудитсервіс ІНК" і ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА".
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036 видане рішенням
Аудиторської палати України (далі - АПУ) від 26.01.2001 р. № 98 продовжене рішенням АПУ від
24.09.2015 р. № 315/3 чинне до 24.09.2020 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0520 видане рішенням АПУ від
24.12.2014 р. № 304/4 чинне до 31.12.2019 р.
Сертифікат аудитора № 000046, Серія А, виданий 01 січня 1994 року, чинний до 01 січня 2019
року
Фірма "БДО " має свідоцтво № 2868 від 23 квітня 2002 року про внесення до Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України

2018 р.

© SMA

00152388

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно страхова компанія".

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 20602681
особи
Місцезнаходження
вул. Кирилівська, 40, м. Київ, 04080, Україна

Номер ліцензії або іншого
АЕ 641958
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Національна комісія, що здійснюж державне регулювання
що видав ліцензію або інший
ринків фінансових послуг
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

25.06.2015
(044) 463-74-40
(044) 4 63-74-40
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Уніка"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 20033533
особи
Місцезнаходження
Саксаганського, 70 А, м. Київ, 01032, Україна

Номер ліцензії або іншого
АЕ 293990
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
що видав ліцензію або інший
України
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

07.08.2014
(044) 225-60-62
(044) 225-60-62
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Добровільне страхування КАСКО.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова
компанія "Кредо"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 13622789
особи
Місцезнаходження
провулок Моторобудівників, 34,, м. Запоріжжя, Запорізький,
Запорiзька область, 69068, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
АЕ 198549
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
що видав ліцензію або інший
України
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

11.02.2013
(061) 289-90-63
(061) 289-90-63
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду,
яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти, та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного і санітарно - епідеміологічного характеру.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ПРИВАТБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 14360570
особи
Місцезнаходження
вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ,
Днiпропетровська область, 49094, Україна
Номер ліцензії або іншого
АЕ 263148
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

12.06.2013
056-716-33-64
056-716-56-77
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" уклало з ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" договір про відкриття
рахунку у цінних паперах № Д-260/06 21.11.2006 р. щодо зберігання належних ПАТ "НПКГАЛИЧИНА" простих іменних акій, які є фінансовою інвестицією ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА".
ПАТ "КБ "ПРИВАТБАК" здійснює ведення рахунку у цінних паперах згідно з чинним
законодавством та внутрішнім регламентом.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 24101605
особи
Місцезнаходження
Краківська, 15/17, літера "А", м. Київ, 02094, Україна

Номер ліцензії або іншого
АЕ 263248
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

03.09.2013
(044) 296-05-40 296-05-14
(044) 296-05-40 296-05-14
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" уклало із зберігачем -ПрАТ „ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
„УКРНАФТОГАЗ” договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних
паперів бездокументарної форми існування № 42Е від 02.06.2011 р. У зв'язку із змінами
законодавства цей договір 18.09.2012 р. укладено у новій редакції.
Зберігач здійснює ведення рахунків у цінних паперах акціонерів ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" згідно
з чинним законодавством та внутрішнім регламентом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» є
особою визначеною на надання емітенту ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” реєстру власників іменних цінних паперів.
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