
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів. 

 
Голова правління    Корнiйко Д. М. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
 

27.04.2018 
(дата) 

 
 
 
 
 
 

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

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 Приватне акціонерне товариство "Каракубське хлібоприймальне підприємство" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 87543 87543, Донецька обл., м. Марiуполь, вул.Таганрозська, 76, офiс111 
4. Код за ЄДРПОУ 
 00957519 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (050)326-52-65, (050)326-52-65 
6. Електронна поштова адреса 
 karakubhpp@emitents.net.ua   
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 (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 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 26.04.2018 13 701 4 567 300 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів: 26.04.2018р. 
Відомості щодо правочинів:  
Характер правочинів: правочини, які за своїм характером пов'язані із матеріально-технічним забезпеченням діяльності 
Товариства, включаючи купівлю-продаж обладнання, товарно-матеріальних цінностей, зернових тощо, договори 
підряду, договори про виконання робіт, надання послуг тощо; правочини, які за своїм характером є кредитними 
договорами, договорами позики, договорами про надання чи отримання поворотної та/або безповоротної фінансової 
допомоги чи будь-які інші подібні договори/угоди; правочини, які за своїм характером є договорами поруки, гарантії, 
застави, іпотеки чи іншого обтяження майна. 
Гранична сукупна вартість правочинів: 13701,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4567,00 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 300,00%. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 4853876. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4690656. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4690656. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0. 
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
було прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" 26.04.2018р. 
 

 


