
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Каракубське 
хлібоприймальне підприємство» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00957519 
3. Місцезнаходження: 87252 Донецька обл.,Старобешiвський р-н,с. Роздольне, вул. Чкалова , 96 
4. Міжміський код, телефон та факс: 06253-2-23-77, 06253-2-22-76 
5. Електронна поштова адреса: karakubhpp@i.ua , karakubhpp@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: karakubhpp.emitents.net.ua  
7. Вид особливої інформації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента 

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його 
прийняв - 24.04.2014 р. загальні збори акціонерів. 
Дата підписання договору - 26.03.2015 р. 
Предмет договору - фінансова допомога. 
Вид позики (процентна, безпроцентна) - безпроцентна. 
Сума позики - 8 000 000,00 грн. 
Процентна ставка - 0 
Строк, на який надано позику, - до 31.12.2015 року (на 9 місяців). 
Умови повернення позики із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб 
забезпечення позики - повернення позики проводиться шляхом перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок кредитора в установі банку. Позика підлягає поверненню за першою 
вимогою кредитора, але не пізніше 31.12.2015 року. Позика не забезпечена, активи у заставу не 
надавались. 
Дата зарахування коштів на поточний рахунок - 27.03.2015 р. 
Інформація про позикодавця - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нобл Ресорсіз 
Україна", код за ЄДРПОУ 35919521, місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-б, оф. 1019. 
Вартість чистих активів емітента - 5493,0 тыс. грн. 
Вартість активів, розрахованих на початок року - 9220,0 тыс. грн, 
Співвідношення суми позики до вартості активів на початок року (у відсотках) - 86,77% 
Інформація щодо мети використання коштів - фінансування потреби в обігових коштах в межах, 
дозволених українським законодавством. 
Розмір одержаної частини позики - 4 700 000,00 грн. 
Розмір одержаної частини позики (у відсотках) до розміру позики -58,75% 
Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках) - 
50,97%
Дата одержання частини позики (траншу) - 27.03.2015 р. 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Голова правління     Корнiйко Дмитро Михайлович 31.03.2015 


