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

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

Директор       Iщук Петро Олександрович 

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

                         
23.04.2018 

(дата) 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Райагропромтехнiка" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

13224 Житомирська обл., Чуднiвський р-н, с. Вiльшанка вул. Пушкiна, буд.1 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

03740772 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(04139) 9-42-49 (04139) 9-42-49 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

chd_hpp@ukr.net 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

№78(2831) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

  
24.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.raptvilshanka.emit.in.ua 

в мережі 
Інтернет 

25.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 



     Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

 
1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн.) 

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 
звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення граничної 
сукупності вартості 

правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності 
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 23.04.2018 6000.000 791.200 758.34176000000 

Зміст інформації 

23 квiтня 2018 року загальними зборами акцiонерiв товариства прийняте рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв щодо участi ПрАТ " Райагропромтехнiка " в iнших господарських товариствах, 
виходу ПрАТ " Райагропромтехнiка " (надалi - Товариство) зi складу учасникiв (засновникiв) iнших господарських 
товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, вiдчуження рухомого та 
нерухомого майна Товариства, отримання Товариством кредитiв, у тому числi укладення кредитних договорiв, 
договорiв застави/iпотеки, позики, поруки, поставки, купiвлi-продажу, оренди але не обмежуючись ними. 
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає - 6 000 000 гривень 00 копiйок 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р становить - 791,2 
тис. грн. 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках)- 758, 34176  % 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить - 1 276 039  простих iменних акцiй , кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 23.04.2018 р  становить - 1 211 751    простих iменних акцiй, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 1 211 751    або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв  та "проти"прийняття рiшення -0- або 0 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв. 
 




