
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

07.04.2020 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 7 
 (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) 

Генеральний 
директор 

      
Шамшур Олександр Захарович 

(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 "Гiдросила АПМ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  25006 мiсто Кропивницький вулиця Братиславська, будинок 5 Б 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 36119987 

5. Міжміський код та телефон, факс  0522-391533 0522-391533 

6. Адреса електронної пошти apm@hydrosila-apm.pat.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. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України" 
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://hydrosila-apm.pat.ua/emitents/reports 07.04.2020 

 
(адреса сторінки) 

  
(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) 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту, 
на якій розміщений 
протокол загальних 

зборів 
акціонерів/засідання 
наглядової ради, на 

яких/якому 
прийняте рішення* 

1 2 3 4 5 6 

1 07.04.2020 38432.300 325691.000 11.80023000000  

Зміст інформації 

07 квiтня 2020 року Наглядова рада Товариства надала згоду на вчинення значного правочину.  
Iстотнi умови правочину:  
Предмет правочину:  
Надання згоди на укладення  Товариства з АТ КБ "ПриватБанк" додаткової угоди до договору застави 
№KGVKLOK67218/DZ1 вiд 11.04.2019 року в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором у 
зв'язку зi змiнами. 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 38 432 
300,00 грн.  
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 325 691 000 грн.  
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11,8%.  
Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, всього: 3.  
Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, що беруть участь у засiданнi: 3. 
Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, що проголосували "за": 3. 
Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. 
 

 

* Заповнюють публічні акціонерні товариства. 

 


