
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
 

 
17.04.2019 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 2 
 

 
(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       Лимар Станiслав В'ячеславович  

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

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

01374406 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(04737) 5-20-82 (04737) 5-23-06 

6. Адреса електронної пошти 

zmbz@ukr.net 

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. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-

сайті учасника фондового ринку 
http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27   17.04.2019 

 
(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 

сукупності вартості 

правочинів до вартості 

активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 17.04.2019 400000 50014 799.78 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

Реалiзацiя товарiв, продукцiї та послуг по видам дiяльностi згiдно статуту на внутрiшнiх та 

зовнiшнiх ринках. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 400000000,00 грн. (чотириста мiльйонiв 

грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –799,78 %.  

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

2 17.04.2019 300000 50014 599.83 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

Придбання товарiв та послуг. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300000000,00 грн.(триста 

мiльйонiв гривень). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 599,83 %.  



№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості 

правочинів до вартості 

активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

3 17.04.2019 100000 50014 199.94 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

Укладання кредитних договорiв з банкiвськими та iншими фiнансовими установами. Гранична 

сукупна вартiсть правочинiв - 100000000,00 грн. (сто мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної 

сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi – 199,94%.  

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

4 17.04.2019 100000 50014 199.94 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

Укладання договорiв гарантiй з банкiвськими тi iншими фiнансовими установами. Гранична 

сукупна вартiсть правочинiв - 100000000,00 грн. (сто мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної 

сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 



№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості 

правочинів до вартості 

активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

фiнансової звiтностi – 199,94%.  

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

5 17.04.2019 200000 50014 399.89 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

Укладання договорiв застави в якостi забезпечення виконання зобов’язань товариства перед 

банками та iншими фiнансовими установами, за умови, що загальна балансова вартiсть майна, що 

буде передане в заставу, не перевищить 200000000,00 (двiстi мiльйонiв грн.), а загальна сума 

зобов’язань не перевищить 100000000,00грн. (сто мiльйонiв грн.). Гранична сукупна вартiсть 

правочинiв - 200000000,00 грн. (двiстi мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної 

вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 399,89%.  

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

6 17.04.2019 50000 50014 99.97 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 



№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості 

правочинів до вартості 

активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

правочинiв: 

Купiвля-продаж цiнних паперiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50000000,00 грн. 

(п’ятдесят мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 99,97%. 

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

7 17.04.2019 30000 50014 59.98 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

Пiдписання договорiв з юридичними та фiзичними особами на надання строкової, безпроцентної, 

поворотної матерiальної допомоги. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 30000000,00 грн. 

(Тридцять мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 59,98%. 

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

8 17.04.2019 300000 50014 599.83 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 



№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості 

правочинів до вартості 

активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

правочинiв: 

Пiдписання договорiв купiвлi-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на 

умовах лiзiнгу. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300000000,00 грн.(триста мiльйонiв 

гривень). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 599,83 %. 

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

9 17.04.2019 300000 50014 599.83 

Зміст інформації: 

17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (далi-Товариство) (протокол 

№ 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 279720 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 279720 штук, "проти" 

прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

Вiдчуження майна Товариства – рухомого та нерухомого,  для забезпечення господарської 

дiяльностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300000000,00 грн. (триста 

мiльйонiв гривень). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 599,83 %. 

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання 

будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

 

 


