
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

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

 МП  

04.12.2017 

(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 30.11.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

230 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку"   04.12.2017 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mbgk.ck.ua в мережі Інтернет 04.12.2017 

 (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 29.11.2017 2 973 17 042 17,4451 

Зміст інформації: 

29.11.2017 року наглядовою радою ПрАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" прийнято рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину: укладення договору застави та передачу майна Товариства в заставу. 

Предмет правочину: забезпечення всіх вимог, які випливають з кредитного договору з загальним лімітом в сумі 2750 

тис. грн. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства 2973 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності 17042 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності: 17,4451%.   

Статутом не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, які не передбачені 

законодавством. 

2 29.11.2017 2 750 17 042 16,1366 

Зміст інформації: 

29.11.2017 року наглядовою радою ПрАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" прийнято рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину: укладення кредитного договору.  

Предмет правочину: відновлювальна кредитна лінія (кредит)  загальним лімітом в сумі 2750 тис. грн. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства 2750 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності 17042 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності: 16,1366%.   

Статутом не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, які не передбачені 

законодавством. 

3 29.11.2017 2 750 17 042 16,1366 

Зміст інформації: 

29.11.2017 року наглядовою радою ПрАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" прийнято рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину: укладення договору поруки. 

Предмет правочину: зобов'язання поручителя відповідати за виконання ПрАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ 

КАР'ЄР" зобов'язань по кредитному договору  з загальним лімітом в сумі 2750 тис. грн. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства 2750 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності 17042 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності: 16,1366%.   

Статутом не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, які не передбачені 

законодавством. 

 


