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Комісії 
27.04.2017 
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2. Повідомлення 81(2586) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного 
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Відомості 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) 

1 2 3 4 5 

1 27.04.2017 53960 62072 86.93131 

Зміст інформації: 

.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2017 

р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" - предмет правочину - договори 

застави/iпотеки належного Товариству майна, згiдно перелiку. У вiдповiдностi iз 

зазначеними договорами заставою/iпотекою забезпечується виконання ПАТ 

"ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" (надалi Боржник 1) своїх обов'язкiв за 

договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi Основний договiр 1), згiдно з умовами 

якого ПАТ "УКРСОЦБАНК" вiдкриє Боржнику 1 невiдновлювану кредитну лiнiю на 

наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї не бiльше 11 000 000,00 (Одинадцять мiльйонiв ) 

доларiв США; " строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 5 рокiв " надання кредиту у межах 

кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї 

одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї.; " сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не 

бiльше 13,5% (тринадцять цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних. - ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 53 960,0 

тис. грн. - вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 62 

072,0 тис. грн. - спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 

вiдсотках) - 86,93% - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 31 227 275 шт. - кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 31 099 339 шт. - 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 099 339 шт. - 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення, 0 шт. - 

додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 

законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - немає  

2 27.04.2017 14716 62072 23.70795 

Зміст інформації: 

.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2017 

р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" - предмет правочину - договори 

застави/iпотеки належного Товариству майна, згiдно перелiку. У вiдповiдностi iз 

зазначеними договорами заставою/iпотекою забезпечується виконання ТОВ 

"ЛОЗIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (надалi Боржник 2) своїх 

обов'язкiв за договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi Основний договiр 2), згiдно з 

умовами якого ПАТ "УКРСОЦБАНК" вiдкриє Боржнику 2 невiдновлювану кредитну 

лiнiю на наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї не бiльше 3 000 000,00 (Три мiльйони ) 

доларiв США " строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 5 рокiв. " надання кредиту у межах 

кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї 

одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї.. " сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не 

бiльше 13,5% (тринадцять цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних. - ринкова вартiсть майна 



№ 

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) 

1 2 3 4 5 

або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 14 716,0 

тис. грн. - вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 62 

072,0 тис. грн. - спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 

вiдсотках) - 23,71% - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 31 227 275 шт. - кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 31 099 339 шт. - 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 099 339 шт. - 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення, 0 шт. - 

додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 

законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - немає  

3 27.04.2017 292477.63 62072 471.19092 

Зміст інформації: 

.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2017 

р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" - предмет правочину - договiр поруки, у 

вiдповiдностi з якими Товариство поручиться перед ПАТ "УКРСОЦБАНК" за виконання 

ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" у повному обсязi обов'язкiв за 

договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде укладено ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ 

ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" з ПАТ " УКРСОЦБАНК ", а саме: за виконання ПАТ 

"ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" (надалi Боржник 1) у повному обсязi 

своїх обов'язкiв за договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi Основний договiр 1), 

згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 1 невiдновлювану кредитну лiнiю на 

наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї не бiльше 11 000 000,00 (Одинадцять мiльйонiв ) 

доларiв " строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 5 рокiв " надання кредиту у межах кредитної 

лiнiї - на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово 

або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту 

кредитної лiнiї. " сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 

13,5% (тринадцять цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних - ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 292 477,636 

тис. грн. (26,588876 грн. х 11 000 000,00 доларiв США) - вартiсть активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 62 072,0 тис. грн. - спiввiдношення 

ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 471,19 % - 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 31 227 275 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах, 31 099 339 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "за" прийняття рiшення 31 099 339 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "проти" прийняття рiшення, 0 шт. - додатковi критерiї для вiднесення 

правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 

статутом акцiонерного товариства - немає  

4 27.04.2017 79766.62 62072 128.50661 

Зміст інформації: 



№ 

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) 

1 2 3 4 5 

.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2017 

р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" - предмет правочину - договiр поруки, у 

вiдповiдностi з якими Товариство поручиться перед ПАТ "УКРСОЦБАНК" за виконання 

ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" у повному обсязi обов'язкiв 

за договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде укладено ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ 

КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" з ПАТ "УКРСОЦБАНК", а саме: за виконання 

ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (надалi Боржник 2) у 

повному обсязi своїх обов'язкiв за договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi 

Основний договiр 2), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 2 невiдновлювану 

кредитну лiнiю на наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї не бiльше 3 000 000,00 (Три 

мiльйони ) доларiв США " строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 5 рокiв. " надання кредиту 

у межах кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної 

лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. " сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не 

бiльше 13,5% (тринадцять цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних. - ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 79 766,628 

тис. грн. (26,588876 грн. х 3 000 000,00 доларiв США) - вартiсть активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 62 072,0 тис. грн. - спiввiдношення 

ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 128,51 % - 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 31 227 275 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах, 31 099 339 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "за" прийняття рiшення 31 099 339 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "проти" прийняття рiшення, 0 шт. - додатковi критерiї для вiднесення 

правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 

статутом акцiонерного товариства - немає  

5 27.04.2017 165000 62072 265.82034 

Зміст інформації: 

.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2017 

р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" - предмет правочину - договору застави 

(iпотеки) i фiнансової поруки, у вiдповiдностi з якими Товариство поручиться перед ПАТ 

"СБЕРБАНК " за виконання ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" у 

повному обсязi обов'язкiв за кредитними договорами, що буде укладено ПАТ 

"ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" з ПАТ "СБЕРБАНК ", а саме: за 

виконання ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" (надалi Боржник 1) у 

повному обсязi своїх обов'язкiв за кредитними договорами (надалi Основний договiр 1), 

згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 1 невiдновлювану кредитну лiнiю на 

наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї не бiльше 165 000 000,00 (сто шiстдесят п'ять 

мiльйонiв ) гривень " строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 6 месяцiв. " сплата процентiв за 

користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 18% (вiсiмнадцять вiдсоткiв) рiчних. - 



№ 

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) 

1 2 3 4 5 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства 165 000,0 тис. грн. - вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 62 072,0 тис. грн. - спiввiдношення ринкової вартостi майна або 

послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 265,82 % - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 

31 227 275 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах, 31 099 339 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття 

рiшення 31 099 339 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 

прийняття рiшення, 0 шт. - додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 

правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 

товариства - немає  

 
 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/94073/show

