
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 правлiння-
генеральний директор       Калапа Сергiй Георгiйович 

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

  М.П.  
13.02.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0522) 295309 395309 

6. Електронна поштова адреса 

etantsura@redstar.kr.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.02.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

31(2536) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку» 15.02.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://www.elvorti.com в мережі Інтернет 15.02.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість 

№ 
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) 

1 2 3 4 5 

1 10.02.2017 10 000.00 786 529.00 1.3 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №3 вiд 10.02.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: 
cхвалили Договiр купiвлi-продажу металобрухту № 251/399 вiд 13.01.2017 року, укладений мiж ПАТ «Ельвортi» та ПрАТ «Металит», щодо 
якого є заiнтересованiсть. Предмет правочину: ПАТ "Ельвортi" зобов"язується поставити ПрАТ "Металит", а ПрАТ "Металит" зобов"язується 
прийняти та оплатити металобрухт в межах 10000000.00 грн. без ПДВ. 
Загальна сума договору складає 10 000 000.00 грн. без ПДВ. 
Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 
Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) 
складає 1,3 %. 
В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 10 000 000 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат 
(мiнiмальна заробiтна плата станом на 01.01.2017 року - 3200 грн.) 
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне 
акцiонерне товариство "Металит" код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. 



№ 
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) 

1 2 3 4 5 

Станом на 01.01.2017 року ПАТ «Ельвортi» володiє одноосiбно 54,48 % акцiй ПрАТ «Металит» (всього – 197 697 штук). 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою 
товариств учасникiв правочину, а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ «Металит» та головою правлiння-генеральним 
директором ПАТ «Ельвортi». 

2 10.02.2017 410.592 786 529.00 0.1    

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №3 вiд 10.02.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: 
cхвалили додаткову угоду № 2 вiд 10.01.2017 року до договору найму нежитлового примiщення за № 1041/356 вiд 01.11.2016 року, яка 
укладена мiж ПАТ «Ельвортi» i ПрАТ «Металит» на 2017 рiк, розмiр орендної плати на 2017 рiк складає 410 592,00 (чотириста десять тисяч 
п`ятсот дев`яносто двi) грн. в т.ч. ПДВ.  
Предмет правочину: внесення змiн до договору найму нежитлового примiщення за № 1041/356 вiд 01.11.2016 року виклавши в новiй редакцiї 
п.5.2 роздiлу 5 "НАЙМАЧ має право". 
Загальна сума договору складає 410 592, 00 грн., в т.ч.ПДВ - 68 432,00 грн  
Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 
Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) 
складає 0,1%. 



№ 
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) 

1 2 3 4 5 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 410 592.00 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат 
(мiнiмальна заробiтна плата станом на 01.01.2017 року – 3 200 грн.) 
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне 
акцiонерне товариство "Металит" код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. 
Станом на 01.01.2017 року ПАТ «Ельвортi» володiє одноосiбно 54,48 % акцiй ПрАТ «Металит» (всього – 197 697 штук). 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою 
товариств учасникiв правочину, а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ «Металит» та головою правлiння-генеральним 
директором ПАТ «Ельвортi». 

3 10.02.2017 30000.00 786529.00 3.8    

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №3 вiд 10.02.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: 
cхвалили додаткову угоду № 3 вiд 17.01.2017 року до договору про компенсацiю вартостi витрат за спожиту електроенергiю за № 245/365 вiд 
01.01.2015 року, яка укладена мiж ПАТ «Ельвортi» i ПрАТ «Металит» на 2017 рiк в сумi 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) грн., у тому числi 
ПДВ 5 000 000 грн.. 
Предмет договору: доповнити роздiл 1 пунктом 1.2. в наступнiй редакцiї: загальна вартiсть електричної енергiї, що буде спожита у 2017 роцi, 
складає 30 000 000,00 грн. в тому числi ПДВ 5 000 000.00 грн. 



№ 
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) 

1 2 3 4 5 

Загальна сума договору складає 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) грн., у тому числi ПДВ 5 000 000 грн.  
Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 
Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) 
складає 3,8 % 
В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 30 000 000 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат 
(мiнiмальна заробiтна плата станом на 01.01.2017 року - 3200 грн.) 
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне 
акцiонерне товариство "Металит" код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. 
Станом на 01.01.2017 року ПАТ «Ельвортi» володiє одноосiбно 54,48 % акцiй ПрАТ «Металит» (всього – 197 697 штук). 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою 
товариств учасникiв правочину, а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ «Металит» та головою правлiння-генеральним 
директором ПАТ «Ельвортi». 
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