
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Директор    Ніжніков Володимир Миколайович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ 

КАР'ЄР" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 20740 Черкаська область Смілянський район село Малий Бузуків, Шевченка 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

 05467694 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (0472)384452, - 

6. Електронна поштова адреса 

 buzukiv-granit@emitent.net.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення     

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 10.04.2018 9 098 18 729 48,58 

Зміст інформації: 

10 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" прийнято рішення 

про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: придбання у фінансовий лізинг техніки/обладнання. 

предмет правочину: гідравлічний ланцюговий екскаватор "Катерпіллар" (Caterpillar) 336D2 L та навісне обладнання до 

екскаватора (hydraulic hammer); 

ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: гривневий еквівалент 

315800 доларів США, що за міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США станом на 

25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн.;  

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18729 тис. грн.; 

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 48,58%; 

загальна кількість голосуючих акцій 1622603 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 1538630 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 1538630, кількість 

голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0; 

Статутом акціонерного товариства не визначено додаткових критеріїв, не передбачених законодавством, для 

віднесення правочину до значного правочину. 

 


