
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 

Директор       Стрижак Тетяна Валентинiвна 

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

  
М.П. 

 

28.04.2017 

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Рекламний комбiнат" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

14017, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 53 

4. Код за ЄДРПОУ 

14232168 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0462) 65-13-45 (0462) 65-13-45 

6. Електронна поштова адреса 

reklam@athost.info  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 81 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці reklam.athost.info в мережі Інтернет 28.04.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості 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 21.04.2017 25000 11077 225.69 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

2 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

3 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 



№ 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 

4 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

5 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

6 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

7 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 



№ 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 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

8 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 
голосiв. 

9 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

10 21.04.2017 25000 11077 225.69 
   

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017 № 26) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
21.04.2018, а саме: щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 



№ 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 

фiнансової звiтностi: 11077 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 225,69%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 12265741 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 7576413 шт. Результати голосування: За – 7576413 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

 


