
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів .

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладних iнформацiйних
технологiй"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30674051

01010  м.Київ вул. I. Мазепи, 3

Приватне акцiонерне товариство

Директор Єсаулов Юрiй Вячеславович

26.02.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс
6. Електронна поштова адреса account@osvita.net

(044) 246-27-82 (044) 246-27-82

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№40 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

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

27.02.2018

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

http://www.ndipit.com.ua/instytut/povidomlennya 26.02.2018

Дата(адреса сторінки)

26.02.2018

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 30674051 Приватне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладних iнформацiйних технологiй"

Складено на 23.02.2018



1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності ( у відсотках)

5

Зміст інформації:
  1 23.02.2018            200000.00             53243.00             375.6362

Дата прийняття рiшення: 23 лютого 2018 року. Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис. грн): 200000. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 53243.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 375,6362%. Найменування уповноваженого органу, що прийняв
рiшення: рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: договори щодо виготовлення документiв про освiту, договори щодо виготовлення студентських i

учнiвських квиткiв; договори щодо обслуговування (ведення) баз даних; контракти мiжнародної купiвлi-продажу необхiдних матерiалiв (в тому числi теслiну, плiвки ламiнованої тощо); договори на закупiвлю
бланкiв суворої звiтностi; а також будь-якi iншi правочини, якi не суперечать вимогам щодо суми правочину, вказаної в цьому абзацi, незалежно вiд контрагентiв за такими правочинами, в тому числi, на пiдставi

окремого рiшення Наглядової ради Товариства про такий дозвiл - укладення (пiдписання) будь-яких договорiв щодо переходу права власностi на нерухоме майно Товариства до iнших фiзичних та/або юридичних
осiб. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 80 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття
рiшення: "за" - 80 акцiй, "проти" - 0 акцiй.

Код за ЄДРПОУ 30674051 Приватне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладних iнформацiйних технологiй"

Складено на 23.02.2018


