
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.

 

 
Голова правління    Волосінчук Максим Михайлович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
 
  М.П.  03.05.2017
    (дата)
     
 

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

 

I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента  Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-

будівельне управління №56"
 
2. Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
 
3. Місцезнаходження  29000, м.Хмельницький,, вул.Західноокружна,1
 
4. Код за ЄДРПОУ  03448860
 
5. Міжміський код та телефон, факс  (0382) 66-49-49, 66-49-49
 
6. Електронна поштова адреса  shbu-56@emitent.km.ua
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)
 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  03.05.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у *  Відомості НКЦПФР  
  (номер та найменування офіційного друкованого

видання)
 (дата)

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці

 roads.km.ua

  (адреса сторінки)
в мережі Інтернет  03.05.2017   
  (дата)    
 
* Зазначається при поданні до Комісії.  



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 29.04.2017 102734,05 60439,00 169,979732
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів товариства від 29.04.2017р. (Протокол №7 від 29.04.2017р.), відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства" постановили: 
Надати згоду на здійснення та затвердити правочини, що буди здійснені протягом 2016 року:
- Придбання сої у кількості 3500 т. на суму 37800000 грн. разом з ПДВ у ПП «Аграрна компанія 2004» (накладна №8952 від 20 листопада 2016 р.).
- Придбання автогрейдера А-140 на суму 2329550,50 грн. разом з ПДВ у ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» (накладна №1821 від 29 грудня 2016 р.).
- Товариством було отримано поворотну фінансову допомогу в розмірі 34803500 грн. від ПП «Аграрна компанія 2004» згідно з договором поворотної фінансової допомоги 
№15/07/2016-ФД від 15.07.2016 р. Протягом 2016 р. 21700000 грн. допомоги було повернено позикодавцю.
 - Товариством було отримано поворотну фінансову допомогу в розмірі 11001000,00 грн. від ПП «Аграрна компанія 2004» згідно з договором поворотної фінансової допомоги 
№10/10/16-1-ФД від 10.10.2016 р. Протягом 2016 р. 3000000,00 грн. допомоги було повернено позикодавцю.
 - Товариством було здійснено переуступку боргу на суму 2800000,00 грн. згідно з договорами №11.04/16-213 та №11.04/16-313 з ТОВ «Шепетівський гранкар’єр «Пронекс», 
внаслідок чого Первісний кредитор – ПАТ «Шляхово-будівельне управління №56» відступає Новому кредитору – ТОВ «Шепетівський гранкар’єр «Пронекс» право грошової 
вимоги Боржника – ПАТ «Полянський гірничий комбінат» в розмірі 2800000,00 грн.
 - Товариством було отримано і повернено поворотну фінансову допомогу в розмірі 14000000,00 грн. від Південно-Західної універсальної біржі згідно з договором №10.11-16/
1-ФД від 10.11.2016 р.
.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 60439,00  тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 169,97973%

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


