Титульний аркуш
27.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 143
(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 № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Директор
(посада)

Нiжнiков Володимир Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05467694
4. Місцезнаходження: 20740, Черкаська обл., Смiлянський р-н, село Малий Бузукiв, вулиця
Шевченка, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452,, (0472)501984
6. Адреса електронної пошти: buzukiv-granit@emitent.net.uа
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 ?нфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.mbgk.ck.ua

27.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)

X
X
X

X

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась): 4. Iнформацiя про господарську та
фiнансову дiяльнiсть емiтента: 1) iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента
(Заповнення цiєї iнформацiї не обов'язкове при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал.)
2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї (Заповнення цiєї
iнформацiї не обов'язкове при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал.) 3) iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї (Заповнення цiєї iнформацiї не обов'язкове при
розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал.) 5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2)
iнформацiя про облiгацiї емiтента 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 4)
iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента 6. Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних
особах 7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря 8. Iнформацiя про вчинення значних
правочинiв 9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть. 10. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших
власникiв цiнних паперiв згоди
на вiдчуження таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а
також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi
11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 12. Iнформацiя про
конвертацiю цiнних паперiв 13. Iнформацiя про замiну управителя 14. Iнформацiя про
керуючого iпотекою 15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв 16.
Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом 17. Iнформацiя про iпотечне покриття: 1) iнформацiя про
замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття 2) iнформацiя про розмiр iпотечного
покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з
цим iпотечним покриттям 3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну
дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом
звiтного перiоду 4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття 18. Iнформацiя про замiну
фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв 19. Промiжна фiнансова
звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних

паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у
разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) 21. Промiжна фiнансова
звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 22.
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi (Заповнення цiєї iнформацiї не обов'язкове при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й
квартал.) 23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) - Огляд промiжної фiнансової звiтностi не прводився аудитром.24.
Промiжний звiт керiвництва. 25. Твердження щодо промiжної iнформацiї не обовязкове при
розкриттi промiжної iнформацiї за 4 й квартал.
Додаткова iнформацiя:
1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним
рахунком у нацiональнiй валютi - АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
2) IBAN

UA643052990000026005021611937.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ
КАР'ЄР"
2. Дата проведення державної реєстрації
26.09.1995
3. Територія (область)
Черкаська обл.
4. Статутний капітал (грн)
491000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
110
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та
глинистого сланцю
28.99 - Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори, наглядова рада, директор
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
238
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АБ "Укргазбанк", МФО 320478
2) IBAN
UA723204780000026004924426694
3) поточний рахунок
UA723204780000026004924426694
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
в іноземній валюті
-, МФО 5) IBAN
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

1
спецiальний дозвiл на
користування надрами
Опис
Дозвiл на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
устатковання пiдвищеної
небезпеки
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
устатковання пiдвищеної
небезпеки
Опис
Дозвiл на виконання
газонебезпечних робiт (за
винятком робiт у замкнутотму
просторi - в ємностях i
колодязях) та робiт у
вибухонебезпечних зонах
Опис
Дозвiл на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
устаткування пiдвищеної
небезпеки
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
2
3
4
5
647
01.10.1996 Державна служба геологiї та 01.10.2036
надр України
Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.
077.16.71
19.02.2016
19.02.2026
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi
Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу
156.21.71
17.11.2021
17.11.2026
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi
Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.
120.16.71
09.03.2016
09.03.2026
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi
Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.
053.17.71
20.03.2017
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi

19.03.2022

Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.
054.17.71
30.03.2017
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi

19.03.2022

Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.
157.21.71
17.11.2021
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi
Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.
158.21.71
17.11.2021
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi
Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.
112.19.71
02.04.2019
Управлiння Держпрацi у
Черкаськiй областi
Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Нiжнiков Володимир Миколайович
3. Рік народження

17.11.2026

17.11.2026

02.04.2024

1953
4. Освіта
Повна вища, Київський полiтехнiчний iнститут
5. Стаж роботи (років)
51
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, голова правлiння
7. Опис
Повноваження та обов'язки за посадою директора згiдно Статуту та контракту, розмiр
виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ " МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ
ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " протокол вiд 20.07.2020 року обрано Директора Нiжнiкова Володимира
Миколайовича, термiном на три роки персонально. Посадова особа є акцiонером емiтента i на
момент обрання володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 78,941496%.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 51 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова
правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає
посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.
1. Посада
голова наглядової ради (акцiонер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Нiжнiков Олександр Миколайович
3. Рік народження
1949
4. Освіта
Неповна вища, Роменський iндустрiальний технiкум
5. Стаж роботи (років)
53
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, Голова наглядової ради, майстер
гiрничий
7. Опис
Повноваження та обов'язки за посадою голови наглядової ради згiднозгiдно Статуту,
положення та договору. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку посадовiй
особи, згiдно договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно
рiшення Наглядової ради ПрАТ " МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " (протокол
засiдання Наглядової Ради вiд 20.07.2020 року) обрано Головою Наглядової ради Нiжнiкова
Олександра Миколайовича, термiном на три роки персонально. Посадова особа на момент
обрання є акцiонером емiтента i володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi
0,167566%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 53 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова
наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" майстер гiрничий ПАТ
"Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на
будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа на момент обрання є акцiонером

товариства.
1. Посада
член наглядової ради (акцiонер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Расiч Олександр Iванович
3. Рік народження
1957
4. Освіта
Повна вища, Днiпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора гiрничий iнститут
iм.Артема
5. Стаж роботи (років)
42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, член правлiння, головний
iнженер
7. Опис
Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно Статуту та
положення, винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу
Наглядової ради, рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "
МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " протокол вiд 20.07.2020 року, обрано Наглядову
раду товариства у складi трьох осiб, термiном на три роки персонально: Членом Наглядової ради
Расiча Олександра Iвановича. Посадова особа є акцiонером емiтента i на момент обрання
володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 0,205193%.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи 42 рiк. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ПАТ
"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний
кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах
емiтент не має. Посадова особа на момент обрання є акцiонером товариства.
1. Посада
член наглядової ради (акцiонер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Проценко Руслан Олексiйович
3. Рік народження
1986
4. Освіта
Повна вища, Нацiональний гiрничий унiверситет м.Днiпропетровськ
5. Стаж роботи (років)
12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, член наглядової ради, головний
маркшейдер
7. Опис
Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно Статуту, положення
та договору, винагороди за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу

Наглядової ради, рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "
МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " протокол вiд 20.07.2020 року, обрано Наглядову
раду товариства у складi трьох осiб, термiном на три роки персонально: Членом Наглядової ради
Проценка Руслана Олексiйовича. Посадова особа на момент обрання є акцiонером емiтента i
володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 0,062678%. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має Загальний стаж роботи 12 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти
рокiв: член наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний маркшейдер
ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа
на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа на момент обрання є
акцiонером товариства.
1. Посада
головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Тищенко Нiна Петрiвна
3. Рік народження
1968
4. Освіта
Неповна вища, Тальнiвський будiвельний технiкум
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, ПАТ "Мало-Бузукiвський
гранiтний кар'єр" головний бухгалтер, член правлiння. ТОВ "Мало -Бузукiвський камiнь",
головний бухгалтер
7. Опис
Повноваження та обов'язки за посадою згiдно посадової iнструкцiї, розмiр виплаченої
винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Призначена на посаду наказом голови правлiння вiд
10.09.2009 року №171-к, безстроково. Змiн у складi посадової особи протягом звiтного перiоду
не вiдбувалося. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний бухгалтер ПАТ
"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Тищенко Нiна Петрiвна займає посаду головного
бухгалтера в ТОВ "Мало - Бузукiвський камiнь", Черкаська область, Смiлянський район, с.
Малий Бузукiв, вул. Шевченка,1.Посадова особа не є акцiонером товариства.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
29.06.2010 66/23/1/201
0

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Черкаське
територiальне
управлiння ДКЦПФР

4
UA
4000075642

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
0,25
1964000
491000
100
Акція
Бездокумента
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, фактiв лiстингу, делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових
бiржах не вiдбувалось, додатковi емiсiї не проводились. Випсук проводився у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй.

