
      

Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

26.04.2019 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 

№ 2 

 (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Генеральний 
директор 

      Спариняк Володимир Миколайович 

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

 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ 
ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  
11500 Житомирська обл., м. Коростень вул. Шатрищанська, 
буд.65 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 13548581 

5. Міжміський код та телефон, факс  04142 3-22-22 04142 3-22-22 

6. Адреса електронної пошти trubostal@emzvit.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації юридичної 
особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, 
яка здійснює оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  http://www.trubostal.net/rus/nportal/view/148 26.04.2019 

 
(адреса сторінки) 

  
(дата) 

 
 
 



1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочинів 
(тис. грн.) 

Вартість активів 
емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності   (тис. 
грн.) 

Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента 
за даними останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.04.2019 120000.000 229803.000 52.21864000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- договору (договорiв) щодо передачi в заставу майна за договорами застави в забезпечення виконання 
Товариством зобов'язань за кредитними та договорами банкiвської гарантiї загальною заставною вартiстю у сумi, 
що не перевищуватиме 120 000 000,00 (ста двадцяти мiльйонiв) гривень; 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину (правочинiв) - 120 000 000,00 (ста двадцяти мiльйонiв) гривень ; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає-  52,21864 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

2 25.04.2019 100000.000 229803.000 43.51553000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- договору (договорiв) щодо отримання поворотної фiнансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МД IСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 32040840) (Позикодавець) в розмiрi, що не перевищуватиме 
100 000 000,00 (ста мiльйонiв) гривень; 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину (правочинiв) - 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) гривень ; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає-  43,51553 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

3 25.04.2019 100000.000 229803.000 43.51553000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- договору (договорiв) на придбання металопродукцiї у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"МД IСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 32040840) (Постачальник) iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не 
бiльше нiж 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень; 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину (правочинiв) - 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) гривень ; 



Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає-  43,51553 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

4 25.04.2019 100000.000 229803.000 43.51553000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- договору (договорiв) щодо отримання кредитiв в розмiрi, шо не перевищуватиме 100 000 000,00 (ста  мiльйонiв) 
гривень. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину (правочинiв) - 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) гривень ; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає-  43,51553 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

5 25.04.2019 89428.320 229803.000 38.91521000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- контракту на реалiзацiю металопродукцiї з Tabo Kuzimski sp z o. o sp. k (Покупець) з граничною вартiстю такого 
правочину не бiльше нiж 3 000 000 000 (три мiльйони) євро, що вiдповiдає 89 428 323,00 (вiсiмдесят дев'ять 
мiльйонiв чотириста двадцять вiсiм тисяч триста двадцять три) грн. за курсом НБУ станом на 25.04.2019 року. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинускладає 3 000 000 000 (три мiльйони) євро, що вiдповiдає 89 428 323,00 
(вiсiмдесят дев'ять мiльйонiв чотириста двадцять вiсiм тисяч триста двадцять три) грн. за курсом НБУ станом на 
25.04.2019 року. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає - 38,91521 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

6 25.04.2019 268284.960 229803.000 116.74563000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- контракту на реалiзацiю металопродукцiї з P.W. CENTROSTAL - WROCLAW S.A.  (Покупець) з граничною 
вартiстю такого правочину не бiльше нiж 9 000 000 (дев'ять мiльйонiв) євро, що вiдповiдає 268 284 969,00 ( двiстi 
шiстдесят вiсiм мiльйонiв двiстi вiсiмдесят чотири тисячi дев'ятсот шiстдесят дев'ять) грн. за курсом НБУ станом 



на 25.04.2019 року 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину складає 9 000 000 (дев'ять мiльйонiв) євро, що вiдповiдає грн. 268 284 
969,00 ( двiстi шiстдесят вiсiм мiльйонiв двiстi вiсiмдесят чотири тисячi дев'ятсот шiстдесят дев'ять) грн. за курсом 
НБУ станом на 25.04.2019 року  
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає -  116,74563 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

7 25.04.2019 298094.410 229803.000 129.71737000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- контракту на реалiзацiю металопродукцiї з Europen Steel Group Sp.z o.o., (Покупець), з граничною вартiстю такого 
правочину не бiльше нiж  10 000 000 (десять мiльйонiв) євро, що вiдповiдає 298 094 410,00 (двiстi дев'яносто вiсiм 
мiльйонiв дев'яносто чотири тисячi чотириста десять) грн. за курсом НБУ станом на 25.04.2019 року 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину складає  10 000 000 (десять мiльйонiв) євро, що вiдповiдає  
298 094 410,00 (двiстi дев'яносто вiсiм мiльйонiв дев'яносто чотири тисячi чотириста десять) грн. за курсом НБУ 
станом на 25.04.2019 року 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає -  129,71737 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

8 25.04.2019 178856.640 229803.000 77.83042000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- контракту на реалiзацiю металопродукцiї з NYSTAL S.A. (Покупець) з граничною вартiстю такого правочину не 
бiльше нiж 6 000 000 (шiсть мiльйонiв) євро, що вiдповiдає 178 856 646,00 (сто сiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот 
п'ятдесят шiсть тисяч  шiстсот сорок шiсть)грн. за курсом НБУ станом на 25.04.2019 року. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину складає  6 000 000 (шiсть мiльйонiв) євро, що вiдповiдає178 856 646,00 
(сто сiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят шiсть тисяч  шiстсот сорок шiсть)грн. за курсом НБУ станом на 
25.04.2019 року. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає -  77,83042 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

9 25.04.2019 178856.640 229803.000 77.83042000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 



Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- контракту на реалiзацiю металопродукцiї з BOWIM S.A. (Покупець) з граничною вартiстю такого правочину не 
бiльше нiж 6 000 000 (шiсть мiльйонiв) євро, що вiдповiдає 178 856 646,00 (сто сiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот 
п'ятдесят шiсть тисяч  шiстсот сорок шiсть)грн. за курсом НБУ станом на 25.04.2019 року. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину складає  6 000 000 (шiсть мiльйонiв) євро, що вiдповiдає  
178 856 646,00 (сто сiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят шiсть тисяч  шiстсот сорок шiсть)грн. за курсом 
НБУ станом на 25.04.2019 року. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає - 77,83042 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

10 25.04.2019 178856.640 229803.000 77.83042000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- контракту на реалiзацiю металопродукцiї з H&S Steel Sp. z o.o. (Покупець) з граничною вартiстю такого 
правочину не бiльше нiж 6 000 000 (шiсть мiльйонiв) євро, що вiдповiдає 178 856 646,00 (сто сiмдесят вiсiм 
мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят шiсть тисяч  шiстсот сорок шiсть)грн. за курсом НБУ станом на 25.04.2019 року. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину складає  6 000 000 (шiсть мiльйонiв) євро, що вiдповiдає 178 856 646,00 
(сто сiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят шiсть тисяч  шiстсот сорок шiсть)грн. за курсом НБУ станом на 
25.04.2019 року. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає - 77,83042 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 

11 25.04.2019 1500000.000 229803.000 652.73299000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- договору (договорiв) на придбання металопродукцiї з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
"ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00191230) iз граничною 
сукупною  вартiстю таких правочинiв  не бiльше нiж 1 500 000 000,00 (один мiльярд п'ятсот мiльйонiв) гривень; 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину (правочинiв) складає  1 500 000 000,00 (один мiльярд п'ятсот мiльйонiв) 
гривень; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає -  652,73299 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 



 

12 25.04.2019 1000000.000 229803.000 435.15533000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- договорiв на реалiзацiю металопродукцiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МД 
"IСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 32040840) iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше нiж 1 000 000 
000,00 (один мiльярд) гривень; 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину (правочинiв) складає  1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає -  435,15533 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
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Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 25 квiтня 2019  р. прийнято рiшення  (протокол № 25/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2019 р.)  на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення: 
- договорiв на реалiзацiю металопродукцiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"МЕТIНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв  не бiльше нiж 
500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочину (правочинiв) складає  1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018 р. складає 229803 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає -  217,57766 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2019 р., 
складає   810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять)  штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 
 


