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

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

02.11.2021 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 
№ 03\11-нкцпфр 
 (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) 

Генеральний 
директор       Лавриненко Сергiй Геннадiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента) 

 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-
СIЛУР" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  65007 мiсто Одеса вулиця Водопровiдна, будинок 16 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 26209430 

5. Міжміський код та телефон, факс  (048) 777-67-34 (0482) 34-50-83 

6. Адреса електронної пошти secretary@stalkanatsilur.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). 

  

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  https://stalkanatsilur.com.ua 02.11.2021 

 (URL-адреса веб-сайту) 
  

(дата) 



                                Додаток 5 
                                 до Положення про розкриття інформації емітентами  
                                 цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III) 

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочинів 
(тис. грн.) 

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності   (тис. 
грн.) 

Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 01.11.2021 241886.550 1715268.000 14.10197000000 

Зміст інформації 
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів: 01.11.2021р. 
Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Укласти Товариством з АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ  "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 
14282829) Додаткову угоду до Кредитного договору № 04-365 від "28" вересня 2012 року, укладеного на 
наступних умовах: 
- строк кредитування - до 25.06.2025 року включно;- ліміт кредитування:  перша частина (транш) - 
не більше 1 641 980,56 (один мільйон шістсот сорок одна тисяча дев'ятсот вісімдесят євро 56 євроцентів) ЄВРО, 
 друга частина (транш) - не більше  2 209 843,81 (два мільйони двісті дев'ять тисяч вісімсот сорок три дол. 
США 81 центів) доларів США,  третя частина (транш)- не більше 133 605 768,30 (сто тридцять три мільйони 
шістсот п'ять тисяч сімсот шістдесят вісім грн. 30 коп.) гривень, 
- зі сплатою процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 
юридичної особи 14282829) 
Гранична сукупна вартість правочинiв: 241886,55 тис.грн 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1715268 тис.грн 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 14,102% 
Загальна кількість голосуючих акцій: 104 330 753 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 104 330 753 штук,  кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 104 
330 753  голосів, що складає  100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій та "проти" прийняття рішення - 0 голосів. 

2 01.11.2021 330000.000 1715268.000 19.23898000000 

Зміст інформації 
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів: 01.11.2021р. 
Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Передати такій новоствореній юридичній особі права та 
обов'язки за наступними договорами укладеними Товариством з АТ "Райффайзен Банк": 
- ГЕНЕРАЛЬНИМ КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ № 01/Д2-КБ/2770 від 31.05.2021р. (надалі - Генеральний договір); 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2771 від 31.05.2021р.; 
- Договором овердрафту № 015/Д2-КБ/2772 від 04.06.2021 р.; 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2773 від 31.05.2021р.; 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2774 від 04.06.2021 р.; 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2775 від 04.06.2021 р.; 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2776 від 04.06.2021 р.; 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2777 від 04.06.2021 р.; 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2778 від 04.06.2021 р.; 
- Кредитним договором № 010/Д2-КБ/2799 від 14.07.2021р.; 
- Договором гарантії №  019/Д2-КБ/123 від 07.06.2021 р. 
- Договором іпотеки №317 від 02.06.2021 р.; 
- Договором застави №12/Д2-КБ/3299  від 02.06.2021 р. 
Гранична сукупна вартість правочинiв: 330 000тис. грн.  
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1715268 тис.грн 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 19,239% 
Загальна кількість голосуючих акцій: 104 330 753 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 104 330 753 штук,  кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 104 
330 753  голосів, що складає  100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій та "проти" прийняття рішення - 0 голосів. 
 


