
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 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 29.04.2017 500000,00 60439,00 827,280398

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:  
19.1 Надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, 
надання послуг, купівлі продажу, поставки, оренди, договорів по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в 
користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по  розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, 
передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні 
договори, безповоротної/поворотної фінансової допомоги), договорів  по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави,
поруки, тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств та будь-яких інших договорів і документів, які 
можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів 
(зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх  перелічених правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів грн. 00 
коп.) гривень.
19.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.
19.3. Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких 
значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.
Вартість активів емітента за даними останньої річної - 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) 827,280398%.
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