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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35855645

68600  м.Iзмаїл вулиця Судноремонтникiв, будинок 1

Приватне пiдприємство

Голова Правлiння
Сiдяков Валерiй Олександрович

12.04.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса izmssrz@izmdss.od.ua

(04841)39160 (04841)39182

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

73 Вiдомостi НКЦПФР

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

18.04.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.idsr.com.ua 18.04.2017

Дата(адреса сторінки)

13.04.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"
Складено на 12.04.2017



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

  1 12.04.2017              1111.81            116836.00               0.9516

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину -  придбання послуг, щодо технiчного використання плавдоку 1084
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВIС", Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова,
буд.232, код ЄДРПОУ 35855592 , є власником голосуючих акцiй Товариства у кiлькостi 33361425 штук простих iменних, що дорiвнює 75 % вiд Статутного капiталу Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 1 111 812, 00 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 0,95
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Зміст інформації:

  2 12.04.2017              1702.02            116836.00               1.4568

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину -  придбання послуг, щодо поставки кисню
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 1 702 020, 00 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,46
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Складено на 12.04.2017



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

  3 12.04.2017               659.09            116836.00               0.5641

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину - придбання послуг, щодо поставки матерiалiв
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  659 085, 80 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  0,56
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Зміст інформації:

  4 12.04.2017               926.43            116836.00               0.7929

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину - послуги, щодо надання у використання причальної стiнки
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВIС", Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова,
буд.232, код ЄДРПОУ 35855592 , є власником голосуючих акцiй Товариства у кiлькостi 33361425 штук простих iменних, що дорiвнює 75 % вiд Статутного капiталу Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 926 429, 64 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 0,79
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Складено на 12.04.2017



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

  5 12.04.2017               677.10            116836.00               0.5795

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину - послуги, щодо поставки матерiалiв
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  677 101,80 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  0,58
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Зміст інформації:

  6 12.04.2017               904.10            116836.00               0.7738

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину - надання послуг з ремонту суден
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  904 096,80 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  0,77
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Складено на 12.04.2017



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

  7 12.04.2017               401.56            116836.00               0.3437

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину -  надання послуг, щодо використання причальної стiнки
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВIС", Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова,
буд.232, код ЄДРПОУ 35855592 , є власником голосуючих акцiй Товариства у кiлькостi 33361425 штук простих iменних, що дорiвнює 75 % вiд Статутного капiталу Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 401 555,67 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 0,34
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Зміст інформації:

  9 12.04.2017               534.80            116836.00               0.4577

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину - надання послуг, щодо поставки матерiалiв
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  534 797, 88 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  0,46
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Складено на 12.04.2017



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

 10 12.04.2017               212.40            116836.00               0.1818

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину -  придбання послуг, щодо технiчного використання плавдоку 1084
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВIС", Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова,
буд.232, код ЄДРПОУ 35855592 , є власником голосуючих акцiй Товариства у кiлькостi 33361425 штук простих iменних, що дорiвнює 75 % вiд Статутного капiталу Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 212 400, 00 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 0,18
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Зміст інформації:

 11 12.04.2017              2231.67            116836.00               1.9101

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину - придбання послуг з ремонту суден
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  2 231 671,36 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  1,91
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Складено на 12.04.2017



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

 12 12.04.2017              1380.85            116836.00               1.1819

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину -  придбання послуг, щодо поставки кисню
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
 або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 1 380 846,69 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,81
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Зміст інформації:

 13 12.04.2017              5424.64            116836.00               4.6430

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товариства
предмет правочину - придбання послуг, щодо поставки матерiалiв
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917 , учасники  ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"
Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович та афiлiйована особа Урбанського Iгоря Анатолiйовича - Урбанська Галина Леонiдiвна  - є членами Наглядової ради Товариства
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  5 424 635,80 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  4,64
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення приймалося Наглядовою радою Товариства, проголосував "ЗА" один незаiнтересований член Наглядової ради Товариства

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Складено на 12.04.2017



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

 14 12.04.2017             29501.16            116836.00              25.2501

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Загальнi збори Товариства
предмет правочину - отримання послуг з ремонту суден
повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв - 
або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, - для юридичних осiб - нерезидентiв, або прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину; iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки
заiнтересованостi, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" (ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС"), Україна, 68600, Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 31893917. Заiнтересованими особами є наступнi акцiонери
-Урбанський Iгор Анатолiйович, Колiсниченко Євген Борисович, Колеснiченко Олег Борисович (афiлiйована особа Колiсниченко Євген Борисович) , ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВIС", Україна, 68600,
Одеська область, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд.232, код ЄДРПОУ 35855592.
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  29 501 155,19 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116 836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  25,25
iншi iстотнi умови правочину - вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, Статутом Товариства не встановленi
додатковi вимоги.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 44481900 штук, що складає 100% вiд загальної кiлькостi випущених акцiй;
 кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 44234805 штук,  що складає  99,4445 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає - 44234805 голосуючих акцiй, що складає 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах,  але у вiдповiднiстi до вимог п.8 ст. 71 ЗУ "Про акцiонернi товариства", для прийняття рiшення враховуються голоси незаiнтересованих акцiонерiв з цього питання, таким чином: загальна
кiлькiсть голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та голосували "ЗА" з цього питання складає 5375925 штук, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв незаiнтересованих акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у зборах; 
незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та голосували "ПРОТИ"з цього питання не має.

Код за ЄДРПОУ 35855645 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Складено на 12.04.2017
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