
Додаток 1 
до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

19.04.2019 
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 297 
 (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) 

Голова 
Правлiння Сiдяков Валерiй Олександрович 

(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 
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 

3. Місцезнаходження 68600 м.Iзмаїл вулиця Судноремонтникiв, будинок 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 35855645 

5. Міжміський код та телефон, факс (04841)39160 (04841)39182 

6. Адреса електронної пошти izmssrz@izmdss.od.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. 

Україна 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  www.idsr.com.ua 19.04.2019 

(адреса сторінки) (дата) 



Додаток 5 
до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III) 

2. Інформація 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) 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту, 
на якій розміщений 
протокол загальних 

зборів 
акціонерів/засідання 
наглядової ради, на 

яких/якому 
прийняте рішення* 

1 2 3 4 5 6 

1 18.04.2019 22968.200 126508.000 18.15553000000  

Зміст інформації 
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 18.04.2019р., назва уповноваженого 
органу, що його прийняв: Наглядова рада Товариства.  
Предмет правочину: затверджено (продовжено термiн дiї) Договiр № 25/1214-01 вiд 25.01.2014 р. з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Морський будiвельний комплекс" (iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ 31943276, мiсцезнаходження: Україна, 65005,м.Одеса, вул. Бугаївська, 35, оф.615) на поставку 
металопрокату на суму 22 968 201,83 грн., що становить 16,6 % вiд вартостi  активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (станом на 31.12.2017 р.); 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена до законодавства 22 968 201,83 грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 18,15 %; 
загальна кiлькiсть голосiв - до складу Наглядової ради Товариства входить 4 особи, якi усi мають право голосу, 
тому Наглядова рада правоможна приймати такi рiшення, загальна кiлькiсть голосiв, що мають право - 4; кiлькiсть 
голосiв, що проголосували  "за" прийняття рiшення - 4 голоси; "утримались" та "проти" прийняття рiшення - немає 
(зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою); 
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони 
визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi. 
 

2 18.04.2019 27137.880 126508.000 21.45151000000  

Зміст інформації 
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 18.04.2019р., назва уповноваженого 
органу, що його прийняв: Наглядова рада Товариства.  
Предмет правочину: затверджено (продовжено термiн дiї) договiр б/н вiд  01.07.2009 р. з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВIС" 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31893917, мiсцезнаходження: Україна, 68600, Одеська область, м. Iзмаїл, вул. 
Нахiмова, буд.232) на послуги судноремонту, загальною вартiстю 27 137 880,0 грн., що становить 19,630% вiд 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (станом на 31.12.2017 р.); 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена до законодавства 27 137 880,00 грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 21,45 %; 
 
загальна кiлькiсть голосiв - до складу Наглядової ради Товариства входить 4 особи, якi усi мають право голосу, 
тому Наглядова рада правоможна приймати такi рiшення, загальна кiлькiсть голосiв, що мають право - 4; кiлькiсть 
голосiв, що проголосували  "за" прийняття рiшення - 4 голоси; "утримались" та "проти" прийняття рiшення - немає 
(зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою); 
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони 
визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi. 
 

3 18.04.2019 22985.000 126508.000 18.16881000000  

Зміст інформації 
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 18.04.2019р., назва уповноваженого 
органу, що його прийняв: Наглядова рада Товариства.  



Предмет правочину: затверджено (продовжено термiн дiї) договiр № 3 вiд 03.01.2017 р.. з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Моравтотранспорт" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 38058298, 
мiсцезнаходження: Україна, 65037, Одеська обл., Овiдiопольський район, село Мiзiкевича, вул. Овiдiопольська, 1) 
на поставку матерiалiв, загальною вартiстю 22 985 000,00 грн., що становить 16,6 % вiд вартостi  активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (станом на 31.12.2017 р.); 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена до законодавства 22 985 000,00  грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 18,17 %; 
 
загальна кiлькiсть голосiв - до складу Наглядової ради Товариства входить 4 особи, якi усi мають право голосу, 
тому Наглядова рада правоможна приймати такi рiшення, загальна кiлькiсть голосiв, що мають право - 4; кiлькiсть 
голосiв, що проголосували  "за" прийняття рiшення - 4 голоси; "утримались" та "проти" прийняття рiшення немає 
(зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою); 
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони 
визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi. 
 

4 18.04.2019 21853.260 126508.000 17.27421000000  

Зміст інформації 
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 18.04.2019р., назва уповноваженого 
органу, що його прийняв: Наглядова рада Товариства.  
Предмет правочину: затверджено (продовжено термiн дiї) договiр № 1711-2017 вiд 17.11.2017 р. з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛТЕКС-ОД" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 
41350857, мiсцезнаходження: Україна, 65012, м.Одеса, вул. Лейтенанта Шмiдта, буд.19), на послуги з ремонту 
суден, загальною вартiстю 21 853 257,51 грн., що становить 15,8 % вiд вартостi  активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (станом на 31.12.2017 р.); 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена до законодавства 21 853 257,51грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 17,27 %; 
 
загальна кiлькiсть голосiв - до складу Наглядової ради Товариства входить 4 особи, якi усi мають право голосу, 
тому Наглядова рада правоможна приймати такi рiшення, загальна кiлькiсть голосiв, що мають право - 4; кiлькiсть 
голосiв, що проголосували  "за" прийняття рiшення - - 4 голоси; "утримались" та "проти" прийняття рiшення немає 
(зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою); 
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони 
визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi. 
 
 

* Заповнюють публічні акціонерні товариства. 
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