
 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до  
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

 Генеральний директор Василiвецький Олександр В’ячеславович 

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

 27.04.2018 

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

 (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) 

 I. Загальні відомості 
1. Повне найменування  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД  
емітента БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1" 

2. Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство 
 форма 

3. Місцезнаходження 03180 , м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2 

4. Код за ЄДРПОУ 21517799 

5. Міжміський код та  (044) 403-03-07 (044) 403-03-07 
телефон, факс 

6. Електронна поштова  zbv-1@zbv-1.com.ua 
адреса 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній  25.04.2018 
інформаційній базі даних Комісії 

 (дата) 

2. Повідомлення  № 81 Бюлетень "Відомості Національної  27.04.2018 
опубліковано у* комісії з цінних паперів та фондового ринку" 
 (номер та найменування офіційного друкованого  (дата) 
 видання) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zbv-1.com.ua в мережі Інтернет: 25.04.2018 

(адреса сторінки)  (дата) 

 

 

 

 

http://zbv-1.com.ua/


 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  
 значних правочинів 
  Дата  Гранична  Вартість активів  Співвідношення граничної сукупності  
  прийняття сукупність  емітента за даними  вартості правочинів до вартості активів  
 №  рішення вартості  останньої річної  емітента за даними останньої річної  
 з/п правочинів фінансової звітності фінансової звітності 
 (тис. грн) (тис. грн) (у відсотках) 

 1 2 3 4 5 
 1 24.04.2018 20000 18068 110,69294 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів: 24.04.2018 року; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори купівлі- 
продажу (поставки, міни) товарів, виконання (робіт, послуг); Гранична сукупна вартість  
правочинів: 20 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової  
звітності: 18 068 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості  
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 110,69294%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 604 676 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят шість) 

штук;  
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 604 673 (шістсот  
чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"  
прийняття рішення: 604 673 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість  
голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук. 

 2 24.04.2018 20000 18068 110,69294 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення  
значних правочинів: 24.04.2018 року; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори підряду (в  
тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання  будівельних робіт; Гранична сукупна  
вартість правочинів: 20 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної  
фінансової звітності: 18 068 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до  
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 

110,69294%;  
Загальна кількість голосуючих акцій: 604 676 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят шість) 

штук;  
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 604 673 (шістсот  
чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"  
прийняття рішення: 604 673 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість  
голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук. 



24.04.2018 © SMA 21517799 
 1 2 3 4 5 
 3 24.04.2018 20000 18068 110,69294 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів: 24.04.2018 року; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори на передачу  
майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову поруку; Гранична сукупна вартість  
правочинів: 20 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової  
звітності: 18 068 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості  
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 110,69294%; 

Загальна 
 кількість голосуючих акцій: 604 676 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят шість) штук;  
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 604 673 (шістсот  
чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"  
прийняття рішення: 604 673 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість  
голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук. 

 


