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ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПАТ «НОРД», 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
 
19 травня 2016 р і 11 липня 2016 р в м Києві відбулись засідання Наглядової 
ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД» (код ЄДРПОУ 
13533086; юридична/фактична/поштова адреса: 84322, Україна, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; сайт: www.nord.ua). 
 
В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПАТ «НОРД» В ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ КОНСТАТОВАНО НАСТУПНЕ: 
 
Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «НОРД» від 22 квітня 2016 р визначили  
можливим продовження господарської діяльності ПАТ «НОРД» в разі 
одночасного виконання наступних умов: 

- забезпечення безперервності виробничої та комерційної діяльності, що в 
значній мірі залежить від оперативності виконання логістичних процесів 
по завозу матеріалів та вивозу готової продукції з виробничого 
майданчика у м Донецьку; 

- рентабельність господарської діяльності; 
- виконання прийнятого плану виробництва на кожен із наступних місяців: 

травень, червень, липень. 
 
Але за результатами травня та червня 2016 р можна констатувати, що 
від`ємний результат господарської діяльності ПАТ «НОРД» склав порядку 7,83 
млн грн (збиток), проблеми з логістикою по доставці матеріалів та вивозу 
готової продукції не вирішені, що не дозволяє проводити регулярну та 
планово-прогнозовану господарську діяльність із виробництва складної 
побутової техніки. 
 
В умовах, коли ПАТ «НОРД» не тільки не контролює, а навіть не може 
передбачити визначальні для звичайного функціонування фактори, 
провадження господарської діяльності є неможливим; єдиним раціональним 
заходом є консервація основних засобів ПАТ «НОРД» на виробничому 
майданчику в м Донецьк. Саме це і було директивно предписано виконати 
Наглядовій раді та Правлінню в рішенні чергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НОРД» від 22 квітня 2016 р. 
 
ВРАХОВУЮЧИ ВИКЛАДЕНУ АРГУМЕНТАЦІЮ, НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ 
«НОРД» В МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИРІШИЛА: 
 
1) Визнати стан виконання завдань чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«НОРД» від 22 квітня 2016 р з боку Правління ПАТ «НОРД» незадовільним; 
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2) Прийняти рішення про консервування основних засобів та про організацію 
збереження оборотних засобів, припинення господарської діяльності ПАТ 
«НОРД» на виробничому майданчику в м Донецьк із 01 серпня 2016 р.  
 
Для виконання вказаних рішень Наглядова Рада ПАТ «НОРД» призначила 
Комісію по консервації основних засобів ПАТ «НОРД» на чолі з Головою 
правління – Генеральним директором. Основною метою діяльності вказаної 
Комісії визначено забезпечення збереження у працездатному стані основних 
засобів та збереження наявних матеріалів ПАТ «НОРД», вирішення 
соціальних питань на період вимушеної остановки виробничих потужностей 
підприємства; Голова Комісії повинен кожен місяць звітувати перед 
Наглядовою радою щодо діяльності Комісії, в тому числі по виконанню робіт 
по консервації основних засобів, по контролю стану законсервованих 
основних засобів, по контролю збереження наявних матеріалів, по аналізу 
пропозицій діяльності. 
 
Питання розконсервації основних засобів та припинення діяльності Комісії 
знаходяться у виключній компетенції Наглядової ради ПАТ «НОРД». 
 
  
Голова Наглядової Ради ПАТ «НОРД» 
Ландик А.В. 
 
 
Повідомлення опубліковано в «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 141 від 27.07.2016р. 
 
 


