
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
30.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 4 
(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). 

 

Директор    Стрельцов Володимир Ізосимович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 84162 смт. Черкаське, не має 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00290587 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (067)6276756, - 

6. Адреса електронної пошти 

 korp.sekretar@smiz.com.ua 

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 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.smiz.com.ua 30.04.2019 

 (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 30.04.2019 7 860 67 163 11,7 

Зміст інформації: 

Зважаючи на значну та довготривалу заборгованiсть акцiонерного товариства по сутi лiцензiйних договорiв вiд 

30.05.2001р. та вiд 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. Закону України "Про акцiонерне товариство" за № 

514 - VI вiд 17.09.2008 р. iз змiнами та доповненнями, з метою подальшої ефективної дiяльностi акцiонерного 

товариства та пришвидшеного виходу з економiчної та фiнансової кризи, надати попередню згоду на вчинення 

значних правочинiв, вiдповiдно по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001 р. та вiд 01.02.2005 р. на повну суму 

заборгованостi по них без обмеження граничної вартостi, та по iнших фiнансових зобов`язаннях.  

Доручити членам Наглядової Ради здiйснювати вище зазначеннi дiї.  

Окрiм того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здiйснювати дiї по господарських, кредитних та iнших 

договорах, надання в заставу основних фондiв, майна, майнових прав, земельних дiлянок, договорiв безпроцентних 

позик, укладати договори задоволення вимог iпотекоутримувача без звернень в судовi, виконавчi та iншi iнстанцiї. 

 

 


