
                                             
    
 

 

      Титульний аркуш 
 
              27.01.2021 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 02\01-22 
                  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) 

Генеральний 
директор       Лавриненко Сергiй Геннадiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента) 

 
 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 4 квартал  2021 року 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ- СIЛУР" 

2. Організаційно-правова форма . Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 26209430 

4. Місцезнаходження.  65007 Одеська область - м.Одеса вул.Водопровiдна, буд.16 

5. Міжміський код, телефон та факс.  (048) 777-67-34 (0482) 34-50-83 

6. Адреса електронної пошти. secretary@stalkanatsilur.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 (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 iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

Додаток 29  
до Положення про розкриття  
інформації емітентами цінних паперів  
(пункт 1 глави 3 розділу III) 



II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

Проміжну інформацію розміщено на 
власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

  

https://stalkanatsilur.com.ua/news/  28.01.2021 

(URL-адреса сторінки)  (дата) 

 
Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X 
3. Інформація про посадових осіб емітента. X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;  
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції;  
5. Відомості про цінні папери емітента: X 
1) інформація про випуски акцій емітента; X 
2) інформація про облігації емітента;  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
4) інформація про похідні цінні папери емітента;  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.  
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.  
8. Інформація про вчинення значних правочинів.  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість. 

 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість 
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.  
13. Інформація про заміну управителя.  
14. Інформація про керуючого іпотекою.  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом.   

17. Інформація про іпотечне покриття:  
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; 

 



4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття.  

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 
активів.  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку.  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності.  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою).  

24. Проміжний звіт керівництва. X 
25. Твердження щодо проміжної інформації.  
26. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї  на окремi види дiяльностi" включена до складу промiжної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" не включена до складу промiжної 
iнформацiї на пiдставi пункту 3 глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" не включена до складу промiжної 
iнформацiї на пiдставi пункту 3 глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не включена до 
складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 3 глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу промiжної iнформацiї 
на пiдставi пункту 3 глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента " не включена до складу промiжної  iнформацiї   - за звiтний 
перiод  емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом " не включена до складу промiжної  
iнформацiї   - за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв iнших цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента " не включена до складу промiжної  iнформацiї   - 
за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв похiдних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах  " не включена до складу промiжної  
iнформацiї ,  оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "нформацiя щодо корпоративного секретаря " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  
оскiльки емiтент не має посади корпоративного секретаря. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  
оскiльки за звiтний перiод емiтент не мав вчинення значних правочинiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 
заiнтересованiсть" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод таких правочинiв 
немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 
та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кь" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу 
промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  
оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну управителя" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 
звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про керуючого iпотекою" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 
звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не включена до складу 
промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 
iпотечним боргом" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї 
немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iпотечне покриття" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 
звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття" не включена до складу 
промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  
оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  
оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 
звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не 
включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " не включена до складу промiжної  
iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 
Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 
звiтностi" не включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 3 глави 1 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
не включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 3 глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, 
пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 
пункту 3 глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Промiжний звiт керiвництва" не включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 3 
глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо промiжної iнформацiї" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ- 
СIЛУР" 

2. Дата проведення державної реєстрації  31.10.2003 

3. Територія (область)  Одеська область 

4. Статутний капітал (грн.)  2608268825.00 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

7. Середня кількість працівників (осіб) 1341 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

25.93  ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН 

 24.34  ХОЛОДНЕ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ 

 43.29  ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ 
9. Органи управління 
підприємства 

Загальні збори, Наглядова рада, Виконавчий орган - Генеральний директор, 
Фінансовий директор. 

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по 
батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа). 
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість 
фізичних осіб : 
1. не включена до складу квартальної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його 
засновники 
 
11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" 

2) МФО банку  328209 

3) Поточний рахунок  UA 58 328209 0000026005312024501 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" 

5) МФО банку  328209 

6) Поточний рахунок  UA 94 328209 0000026003312024503 
 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії  Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію 
Дата закінчення 
дії ліцензії  (за 

наявності ) 

1 2 3 4 5 

Митна брокерська діяльність                                                                                                  Серія АЕ №523409     10.10.2014 Державна фіскальна служба України                                                                                              .  .                                                                                              

Опис термін дії - безстрокова 

Надання послуг з перевезення пасажирів і 
небезпечних вантажів автомобільним 

транспортом                                                                                                                  
№038200 Серія АД     09.05.2012 Головна державна інспекція на автомобільному транспорті                                                                        .  .                                                                                              

Опис термін дії - безстрокова 

Постачання електричної енергії споживачу                                                                                     1144                 21.06.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг                                                                                                                                                                                          

Опис термін дії - безстрокова 

Зберігання пального                                                                                                          15530414201900084    11.10.2019 Головне управління ДПС в Одеській області                                                                                    11.10.2024                                                                                          

Опис По закінченню термін дії планується продовження 

Зберігання пального                                                                                                          15530414201900085    11.10.2019 Головне управління ДПС в Одеській області                                                                                    11.10.2024                                                                                          

Опис По закінченню термін дії планується продовження 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
 

№ 
з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові  

Рік 
народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

  Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Генеральний директор                                                                                Лавриненко Сергiй Геннадiйович                                                                                               1978 вища 22 
ТОВ "Сiлур" 

36431800 
директор 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

2 Ревiзор                                                                                             Голованова Людмила Іллівна                                                                   1948 вища 50 
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" 

26209430 
Ревізор наглядової ради 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

3 Голова наглядової ради 
(акціонер)                                                                   Немировський Давід Володимрович                                                                                              2002 Незакінчена вища 1  

ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ - 
СІЛУР" 

26209430 
член Наглядової ради 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

4 Член наглядової ради 
(представник акцiонера)                                                        Немировський Діна Володимирівна                                                                                              1985 Вища 1  

- 
- 
- 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

5 Член наглядової ради Дубович Вiталiй Анатолiйович                                                                                                 1974 Вища 31 ТОВ ПIК "Денкер" 



(акцiонер та представник 
акцiонера)                                            

33720702 
Заступник голови ради директорiв по 

контрольно-ревiзiйнiй роботi 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

6 Член наглядової ради 
(акцiонер)                                                                     Едерi Лiрон                                                                                                                  1975 вища 18 

Iудейська релiгiйна громада 
"ХабадЛюбавич" 

- 
головний рабин Кривого Рогу 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

7 Головний бухгалтер                                                                                  Гулаткан Оксана Михайлiвна                                                                                                   1968 Вища 32 
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 

26209430 
заступник головного бухгалтера 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

8 Фінансовий директор                                                                                 Муксімов Андрій Олександрович                                                                                                1977 вища 29 

Громадської організації "Фонд 
Олександра Вілкула "Українська 

перспектива" 
39260741 
директор 

Опис 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному кварталі не відбувалось. 
 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.04.2014 36/1/2014 
Національна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000010789 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 104330753 26082688.25 100.000000000

000 

Опис 

Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не 
виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. 
Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту 
включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. 
мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо -  інформація відсутня у зв'язку з тим що в звiтному кварталі Товариство цiннi 
папери не випускало, рiшення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось. 
 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 
/ Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами 
обмеження таких прав передано іншій особі 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 
емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

Дата випуску Найменування органу, що 
зареєстрував випуск Вид цінних паперів 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Найменування органу, що 
наклав обмеження 

Характеристика 
обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

23.04.2014 
Національна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку                                                                                                              

Акція проста 
бездокументарна іменна                                                                                                       UA4000010789 Загальні збори акціонерів шляхом 

затвердження Статуту                                                                                                         

В Товаристві 
передбачене існування 

переважного права 
кожного акціонера на 

придбання акцій 
Товариства, що 

пропонуються їх 
власником до продажу 
третій особі. Порядок 

реалізації відповідного 
права визначається 

чинним законодавством 
та Статутом Товариства. 

безстрокове 

Опис 

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних 
йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. 
Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення в порядку, встановленому законодавством. 
Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих 
акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими 
акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. 
Строк переважного права, не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, 
якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного 
права на купівлю акцій. 
Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом 



встановленого законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам. 
Уступка переважного права, щодо купівлі акцій що пропонуються до продажу іншими акціонерами Товариства, іншим особам не допускається. 
Переважне право акціонерів Товариства, щодо купівлі акцій що пропонуються до продажу іншими акціонерами Товариства, не поширюється на випадки переходу 
права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. 
 

23.04.2014 
Національна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку                                                                                                              

Акція проста 
бездокументарна іменна                                                                                                       UA4000010789 Акціонерний банк "ПІМБ"                    

Застава акцій в 
забезпечення кредиту 

ПрАТ "ВО 
"СТАЛЬКАНАТ - 

СІЛУР" 

до 2025 р. 

Опис Частина акцій знаходиться в заставі Акціонерного банку "ПУМБ" (частина яка складає 49,99% статутного капіталу) 

 



2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.04.2014 36/1/2014 UA4000010789 104330753 26082688.25 104330753 0 0 

Опис у звiтному перiодi вiдсутнi будь якi обмеження щодо голосуючих акцiй та права  голосу не передавались до iншої особи . Протягом звiтного періоду, Товариству не 
надавалися документи щодо обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента щодо голосуючих акцій 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

Протягом звітного періоду важливих подій розвитку емітента (злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) 
крім виділу не відбулось. 
У звітному періоді триває процесс завершення виділу з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430) нової 
юридичної особи з найменуванням: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАЛЬКАНАТ" із передачею 
йому згідно затвердженим розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР". 
Основні ризики в діяльності Товариства: 
- Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. 
- Загальноекономiчнi (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та 
правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха 
(землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які 
можуть бути визнані такими на пiдставi чинного законодавства. 
- Ризик пов'язаний з світовою пандемією. Прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, 
суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення 
дебіторської заборгованості тощо. Непрямий - через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до 
зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень. 
- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на 
ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, 
інфляції. 
- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта.  
- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку.  
- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. 
- Ризик зменшення ресурсів, попиту на послуги.  
- Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю та/або банкрутством клієнтів. 
Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні карантину в зв'язку з пандемією вірусу 
COVID-19. З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення додержання ст. 49 
Конституції України, Урядом України введено  низку обмежень, в тому числі і карантин, які мають певний вплив 
на бізнес Товариства та можуть впливати на здатність продовжувати діяльність на безперервній основі, але 
керівництво вважає, що наразі ситуація під контролем і є можливість забезпечення безперервної діяльності 
Товариства.  
У поточних умовах оцінка фінансового стану Товариства ускладнюється з огляду на ступінь невизначеності щодо 
характеру, серйозності та тривалості заходів, що їх вживають для стримування пандемії COVID-19, кількості часу, 
необхідного для відновлення господарських операцій та економічної діяльності, і можливих сценаріїв тривалої 
рецесії в економіці в цілому та фінансовому стані.   
У зв'язку з неможливістю передбачити наслідки впливу COVID-19 на економічний розвиток на сьогодні, є 
неможливим достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної та епідеміологічної ситуації на фінансовий 
стан Товариства.  
Керівництву не відомо про інші суттєві невизначеності, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності 
Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 
 
 
 


