
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
16.07.2020 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
№ 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 правління       Карпенко Світлана Василівна 

(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 "ЄВРОПОШТА" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  03186 м. Київ, Солом'янський р-н Авіаконструктора Антонова, 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 40104589 

5. Міжміський код та телефон, факс  0442217923 0442217923 

6. Адреса електронної пошти info@europoshta.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 інфраструктури 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). 

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового 

ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://europoshta.com.ua/informatsiya-emitenta-tsinnih-paperiv/          16.07.2020 

 (URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 
Додаток 39 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 1 розділу V) 

ФОРМА 

 і обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася 

публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім 

товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі 
Структура власності 

 приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім 

товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі - Товариство), станом на 16.07.2020 року 

N 

з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Інформація про особу 

Участь особи в Товаристві, % 
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) 

особи (для юридичних осіб) пряма 
опосередкован

а 
сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АРСЕНАЛ-ІФ" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або 

ідентифікаційний код із витягу з торговельного, 

банківського, судового реєстру або іншого 

офіційного документа, що підтверджує 

реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у 

якій зареєстровано її головний офіс : 38162992 

Місцезнаходження (повна адреса):  78042, Івано-

Франківська обл., Тлумацький район, село Ісаків, 

вул. Зафігура, буд. 40 

100 0 100 

50 % участі: Грошева Неллі Вазихівна, 76006, 

м. Івано-Франківськ, вул. Василя Стуса, буд. 35 

кв. 26, паспорт СЕ760463, вид. Івано-

Франківським МВ УДМС в Івано-Франківській 

обл. 29.07.2016р, реєстраційний номер 

2378910222, дата народження 17.02.1965 

2 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АРСЕНАЛ-ІФ" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або 

ідентифікаційний код із витягу з торговельного, 

банківського, судового реєстру або іншого 

офіційного документа, що підтверджує 

реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у 

якій зареєстровано її головний офіс : 38162992 

Місцезнаходження (повна адреса):  78042, Івано-

Франківська обл., Тлумацький район, село Ісаків, 

вул. Зафігура, буд. 40 

100 0 100 

50 % участі: Івасишин Марія Василівна, 76006, 

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола буд. 161, 

паспорт СЕ094675, вид. Івано-Франківським МВ 

УМВС в Івано-Франківській обл. 16.02.2002, 

реєстраційний номер 2981108100, дата 

народження 14.08.1981 

 


