
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
22.12.2020 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№  221220-3 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 

змінами) 

Голова 

Правлiння 
      

Мкртумян Лiпарiт Едiкович 

(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 

"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  65033 М.ОДЕСА ВУЛ. ОНЕЖСЬКА, БУД. 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05468794 

5. Міжміський код та телефон, факс  (093) 8608777 - 

6. Адреса електронної пошти utsmodessa@gmail.com 

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 

проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

  

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 

інфраструктури фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

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

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку  
http://www.utsmodessa.informs.net.ua 22.12.2020 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  

(дата) 

 



Додаток 5 

до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III) 

2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що 

є предметом 

правочину  

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності  

(у відсотках) 

URL-адреса 

сторінки 

власного веб-

сайту, на якій 

розміщений 

витяг з 

протоколу 

загальних 

зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової 

ради, на 

яких/якому 

прийняте 

рішення* 

1 2 3 4 5 6 

1 21.12.2020 981.700 2952.700 33.24754000000  

Зміст інформації 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 21.12.2020р. 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: загальні 

збори акціонерів Товаритсва 

Предмет правочину: відчуження за Договором комплексу нежитлових будівель, розташованого в місті Одесі 

Одеської області по вулиці Онезькій (Онежській), будинок 5 (п'ять) та в цілому складається з: основних, 

зазначених на схематичному плані під літерами: "А", "Б", "В", "Г", "Е", "З", Л", "Н", "О", "Р", "С", "Т", "Ф", "Х", 

"Ц", "Ч", "Ш", навісу під літерою "Ю", огорожі №1-4, службових приміщень під літерами "И", "Ж", "П", "У", 

основною площею 10060,5 кв.м., загальною площею 11138,3 кв.м. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 981,7 

тис.грн 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2952,7 тис.грн 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 33,2475 % 

Загальна кількість голосуючих акцій: 53122 шт.  

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 53056шт., що складає  99,876 % від 

загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 29462 голосів, що складає  55,53% 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "проти" 

прийняття рішення - 23594 голосів, що складає  44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення 

приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: рішення приймалось 

загальними зборами акціонерів Товариства 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони 

визначенi статутом акцiонерного товариства: інформацiя не надається у зв'язку з тим, що Статутом Товариства 

додатковi критерiї не визначенi. 

Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов 

фiнансово-господарської дiяльностi емiтента: немає. 

 

 

 

* Заповнюють публічні акціонерні товариства. 

 


