
  

1. Дата оприлюднення 21.06.2016 

Текст повідомлення: 

 «Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину прийнято Наглядовою радою ПРАТ «НТРУ» 14.06.2016 року 
(протокол № 87 від 14.06.2016 року). 

Предметом правочину є постачання флюсо-доломітної продукції з боку ПРАТ «НТРУ» на загальну суму 14 104 320,00 грн. за плановими 

цінами з урахуванням ПДВ 2 350 720,00 грн., відповідно до проекту Специфікації №8 від 03.06.2016 року до договору №159/17-14 від 01.12.2014 

року з ТОВ «ЮМГ ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 38475263). 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, складає 37 353 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 448 734 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) складає 8,32409%. 

Додатковим критерієм для віднесення правочину до значного правочину не передбаченим законодавством, якщо він визначений статутом 
акціонерного товариства є сукупна вартість правочину відповідно до п.п. 31 п. 9.2.3 Статуту ПРАТ «НТРУ», що складає 20 млн. грн.»  

2. Дата оприлюднення 19.05.2017 

Текст повідомлення: 
«Повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки члена Правлiння - виконуючий обов'язки Голови Правлiння Фридмана Юрiя 

Анатолiйовича (паспорт: серiя АН номер 895118 виданий Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi 05.08.2010) 

припинено 31.03.2017 р.(дата вчинення дiї 17.05.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.12.2015 р. по 31.03.2017 (останнiй день повноважень). Рiшення прийнято 

Наглядовою радою Товариства (протокол № 127 вiд 05.05.2017 р.) 

Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння - виконуючий обов'язки Голови Правлiння Хохотва Михайло Володимирович паспорт: 
серiя ВА номер 542106 виданий Докучаєвським МВ УМВС України у Донецькiй областi 10.12.1996р.) обраний 05.05.2017 р. (дата вчинення дiї 

17.05.2017 р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Вважати повноваження Хохотви 

Михайла Володимировича в якостi тимчасово виконуючого обов'язки члена Правлiння - виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства 
такими, що набирають чинностi з 05.05.2017 р. Cтрок, на який обрано особу - до моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на 

загальних зборах акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв на ПРАТ "НТРУ": головний iнженер, заступник 

Голови Правлiння, виконуючий обов'язки Голови Правлiння; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв на ПРАТ "ДФДК": виконуючий 

обов'язки головного iнженера, тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння, виконуючий обов'язки Заступника Голови Правлiння, 

Заступник Голови Правлiння, виконуючий обов'язки Голови Правлiння, головний iнженер. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 

(протокол № 127 вiд 05.05.2017 р.)». 
3. Дата оприлюднення 05.07.2017 

Текст повідомлення: 

«Повноваження члена Правлiння Онищенка Сергiя Анатолiйовича (паспорт: серiя СА номер 189537 виданий Комунарським РВ УМВС 
України в Запорiзькiй областi 11.06.1996 р.) припинено 21.06.2017 р. (дата вчинення дiї 04.07.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.03.2015 р. по 21.06.2017 (останнiй день 

повноважень). Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 137 вiд 30.06.2017 р.) 
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння Цимарман Євгенiй Вiталiйович (паспорт: серiя ВТ номер 210165 виданий Дрiжкiвським 

МВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi 09.09.2016 р.) обраний 30.06.2017 р. (дата вчинення дiї 04.07.2017 р.) Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Вважати повноваження Цiмармана Євгенiя Вiталiйовича в якостi тимчасово виконуючого обов'язки члена Правлiння Товариства такими, 

що набирають чинностi з 22.06.2017 р. Cтрок, на який обрано особу - до моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на загальних зборах 

акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Генеральний директор ПАТ "Веско". Рiшення прийнято Наглядовою 
радою Товариства (протокол № 137 вiд 30.06.2017 р.)» 

4. Дата оприлюднення 14.04.2018 

Текст повідомлення: 

 
5. Дата оприлюднення 25.09.2018 

Текст повідомлення: 



 


