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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 01-3-23 

(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 № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Ю.В. Атанасов 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС 

ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30926946 

4. Місцезнаходження: 53200, Дніпропетровська обл., мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв 

будинок 56 

5. Міжміський код, телефон та факс: 067 692 75 96, Вiдсутнiй 

6. Адреса електронної пошти: kmotova@centravis.com 

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 (у разі здійснення оприлюднення):  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.centravis.com/uk/products-

services/certificates/ 13.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Статутом ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" передбачено створення Ради 

Директорiв, тому надається iнформацiя про посадових осiб, що входять до складу Ради 

Директорiв. Штатним розкладом пiдприємства не передбачено посади заступника 

Генерального директора.  

 

До складу iнформацiї не включенi наступнi роздiли: 

 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 

 

промiжна фiнансова звiтнiсть; 

 

висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi; 

 

твердження щодо промiжної iнформацiї, не включаються вiдповiдно до вимог частини 3 глави 

3 Роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013  № 2826 "Про затвердження Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", враховуючи, що iнформацiя надається за 4 

квартал 2021 року.  

 

5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:  

 

пiдпункт 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi 

ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"  не мав в обiгу власних облiгацiй та не 

здiйснював емiсiю облiгацiй; - пiдпункт 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 

емiтентом - не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН"  не здiйснював емiсiю iнших цiнних паперiв; - пiдпункт 4) iнформацiя про похiднi 

цiннi папери емiтента - не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi ПрАТ "СЕНТРАВIС 

ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"  не мав в обiгу i не здiйснював емiсiю похiдних цiнних паперiв. В 

звiтному кварталi емiтент не здiйснював випуск та розмiщення акцiй.  

 

Роздiл 7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря  

 

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається оскiльки ПрАТ "СЕНТРАВIС 

ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не є професiйним учасником ринку капiталу та Статутом товариства 

не передбачено посади корпоративного секретаря. 

 

Роздiл 9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть  

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть не надається оскiльки протягом звiтного перiоду 



ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не укладало  правочини iз заiнтересованiстю.  

 

Роздiл 10. Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а 

також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано iншiй особi не надається оскiльки у ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН" вiдсутнi голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, а також вiдсутнi 

голосуючi акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй 

особi. 

 

Роздiл 11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки нiякi 

третi особи не надавали будь-яких забезпечень щодо виконання зобов'язань ПрАТ 

"СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" за будь-яким випуском боргових  цiнних паперiв. 

 

Роздiли 12-18: Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, про 

керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в 

реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, 

про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування 

iпотечних активiв, не надається оскiльки ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не 

здiйснював публiчну пропозицiю iпотечних облiгацiй, не здiйснював публiчну пропозицiю 

iпотечних сертифiкатiв або сертифiкатiв ФОН.  

 

Роздiл 19.: Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не 

розкривається ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" оскiльки пiдприємство не є 

страховиком/гарантом, що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

 

Роздiл 20.: Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкривається ПрАТ "СЕНТРАВIС 

ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" оскiльки пiдприємство не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта житлового будiвництва.  

 

Роздiл 21.: Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку не надається оскiльки ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 

вiдповiдно до ч. 2 ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" як пiдприємство, що становить суспiльний iнтерес, складає фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами. 

 

Роздiл 23.: Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) не надається оскiльки подання фiнансової звiтностi за 4 квартал не 

передбачене взагалi.  

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 23.05.2000 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 202560396 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 1450 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi (основний) 

 25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 

 85.32 - Професiйно-технiчна освiта 

9. Органи управління підприємства 

 Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган)Рада Директорiв 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ 

ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" 

53201, Днiпропетровська область, м. 

Нiкополь, проспект Трубникiв, 91 
 05393108 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" 

49044, м. Днiпро, вул. Володимира 

Моссаковського, 1А 
 19093004 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ", МФО 322313 

2) IBAN 

 UA73 322313 0000026003000046916 

3) поточний рахунок 

 UA73 322313 0000026003000046916 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ", МФО 322313 



5) IBAN 

 UA73 322313 0000026003000046916 

6) поточний рахунок 

 UA73 322313 0000026003000046916 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Вiдомостi щодо права 

провадження освiтньої 

дiяльностi у сферi професiйної 

(професiйно-технiчної) освiти 

Серiя АЕ № 

636187 

10.03.2015 Мiнiстерство освiти i науки 

України 

 

Опис 

Наказом Мiнiстерства освiти та науки України № 20-л вiд 24.01.2020 

року переоформлено в установленому порядку лiцензiю у сферi 

професiйної (професiйно-технiчної) освiти ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30926946) на 

безстрокову. 

придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) Перелiку 

наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

прекурсорiв 

Не зазначений 07.12.2017 Державна служба України з 

лiкарських засобiв та 

контролю за наркотиками 

07.12.2022 

Опис 

Станом на дату подання iнформацiї емiтентом не подано до 

вiдповiдного органу жодних документiв з метою подовження строку 

дiї лiцензiї.  

На право зберiгання пального №04070414201

900131 

23.12.2019 Державна податкова служба 

України 

23.12.2024 

Опис 

Станом на дату подання iнформацiї емiтентом не подано до 

вiдповiдного органу жодних документiв з метою подовження строку 

дiї лiцензiї.  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Атанасов Юрiй Васильович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 31 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю виробничо-комерцiйне пiдприємство "ЮВIС", 

19093004, Перший заступник Голови ради директорiв 

7. Опис 



 Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Директор фiнансовий 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Жозеф Александре Бернард Етьенн Максим 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Акцiонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорацiя України", 37243279, 

Директор фiнансово-економiчного департаменту 

7. Опис 

 Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Директор холодного виробництва 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Красюк Андрiй Володимирович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946, 

Начальник дiльницi обробки труб (заступник директора холодного виробництва) 

7. Опис 

 08.10.2021 року на пiдставi рiшення акцiонера, припинено повноваження: Красюк Андрiй 

Володимирович, член Ради Директорiв ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". На посадi 

члена Ради Директорiв перебував протягом останнiх трьох рокiв з 08.10.2018 року до 08.10.2021 

року. Припинення повноважень Красюка А.В. на посадi члена Ради Директорiв зумовлене 

закiнченням трирiчного  строку повноважень, визначеного Положенням "ПРО РАДУ 

ДИРЕКТОРIВ  ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Частка, якою володiє в 

статутному капiталi емiтента - 0%, розмiр пакета акцiй, яким володiє в статутному капiталi 

емiтента - 0 грн. Пiдставою припинення повноважень є Рiшення одноосiбного акцiонера 

Товариства вiд 08.10.2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

08.10.2021 року на пiдставi рiшення акцiонера обрано: Красюк Андрiй Володимирович, член 

Ради Директорiв ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Обрано на термiн 3 (три) роки.  

 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:  

 

з 01.07.2016 - заступник директора холодного виробництва; 

 



з 01.11.2016 - начальник дiльницi обробки труб (заступник директора холодного виробництва); 

 

з 01.10.2018 - директор холодного виробництва. 

 

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй, яким володiє в 

статутному капiталi емiтента - 0 грн. Пiдставою обрання є Рiшення одноосiбного акцiонера 

Товариства вiд 08.10.2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Курочкiна Юлiя Василiвна 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Общество с ограниченной ответственностью "Сентравис Сейлс Рус", 5067746317293, 

Финансовый менеджер 

7. Опис 

 Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.05.2010 262/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000069918 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 2560396 2560396 100 

Опис 
ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не здiйснює торгiвлю власними цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, цiннi 

папери ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не включенi до бiржового реєстру жодної фондової бiржi.  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОСНАЩЕННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31760880 

4. Місцезнаходження 

 53201, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, проспект Трубникiв, 56 

5. Опис 

 ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є акцiонером ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО 

ОСНАЩЕННЯ", який володiє 4 152 999 шт. простих iменних акцiй товариства, що становить 

25,009999 % статутного капiталу емiтента. ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 

володiє всiма правами акцiонера товариства щодо участi в управлiннi товариством, якi 

передбаченi законодавством та Статутом ПрАТ "НЗТО". 

1. Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31167067 

4. Місцезнаходження 

 53201, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, проспект Трубникiв, 56 

5. Опис 

 ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є акцiонером ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ  РЕМОНТНИЙ ЗАВОД", який володiє 2 

444 088 шт. простих iменних акцiй товариства, що становить 25,01 % статутного капiталу 

емiтента. ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" володiє всiма правами акцiонера 

товариства щодо участi в управлiннi товариством, якi передбаченi законодавством та Статутом 

ПрАТ "НРЗ". 

1. Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32083093 

4. Місцезнаходження 

 53201, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, проспект Трубникiв, 56 

5. Опис 

 ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є акцiонером ПРИВАТНОГО 

АЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ", який володiє 11 464 539 шт. простих 

iменних акцiй товариства, що становить 30,01 % статутного капiталу емiтента. ПрАТ 

"СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" володiє всiма правами акцiонера товариства щодо участi 

в управлiннi товариством, якi передбаченi законодавством та Статутом ПрАТ 

"ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ". 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 14.12.2021 Одноосiбний 

акцiонер 

1 800 000 4 357 184 41,3 Предметом 

значного 

правочину, 

щодо якого 

прийнято 

рiшення про 

надання згоди 

на вчинення, є 

постачання 

металопродук

цiї 

15.12.2021 14.12.2021 https://www.centravis.c

om/uk/products-service

s/certificates 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному 4 кварталi 2021 року. Щодо вчинення значного правочину була подана особлива iнформацiя.  

 

 14 грудня 2021 року Рiшенням акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення значного правочину (Рiшення б/н вiд 14.12.2021 р.). 

 



За вiдсутностi в Товариствi Наглядової Ради та за умови наявностi  в Товариствi одного  акцiонера, який володiє 100% акцiй Товариства рiшення про укладення значного 

правочину приймається цим акцiонером одноосiбно.  

 

Станом на 31 грудня 2020 року, вартсiть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос тi ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" становить 4 357 184 000, 00 

гривень (чотири мiльярди триста п'ятдесят сiм мiльйонiв сто вiсiмдесят чотири тисячi гривень).  

 

 Предметом значного правочину, щодо якого прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, є збiльшення загальної орiєнтовної суми договору, що визначається 

вiдповiдно до його специфiкацiй i орiєнтовно становить 1 800 000 000,00 (один мiльярд вiсiмсот мiльйонiв гривень, 00 копiйок) в тому числi ПДВ. 

 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках) 41,3 %. 

 

Предметом значного правочину, щодо якого прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, є постачання металопродукцiї, цiна, кiлькiсть, асортимент та загальна 

вартiсть партiї якої зазначаються сторонами у специфiкацiї.  

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 202 560 396 шт., що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх голосiв. 

 

 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 202 560 396 шт 

 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 202 560 396 шт. "проти" прийняття рiшення - 0.  

 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ " СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН " не визначенi. 

URL-адреса сторiнки власного вебсайту, на якiй має бути розмiщений публiчним акцiонерним товариством витяг з протоколу засiдання наглядової ради або загальних 

зборiв акцiонерiв, де приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, ПрАТ "Днiпровагонмаш" не наводиться, оскiльки товариство є приватним 

акцiонерним товариством. 

 

У звiтному перiодi не вчинялось знаних правочинiв, якi б були вчиненi з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення.   

 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

27.05.2010 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000069918 Приватний нотарiус 

Нiкопольського 

районного 

нотарiального 

округу 

Днiпропетровської 

областi Iопель С.О. 

Договiр застави № 21-1ZZ0089 вiд 

26.04.2021р  

22.02.2026р. за умови 

повного виконання 

зобов'язань за 

Кредитним 

договором. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Упродовж четвертого кварталу 2021 року ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" вело 

безперервну господарську дiяльнiсть вiдповiдно до власного Статуту. Злиття, подiл, 

приєднання, перетворення, видiл пiдприємства не здiйснювались. Мережа фiлiй пiдприємства за 

третiй квартал не змiнилась i на кiнець звiтного кварталу складалася iз самого пiдприємства та 

однiєї Фiлiї, що розташована в м. Днiпро. Важливих подiй, якi б могли вплинути на промiжну 

фiнансову звiтнiсть пiдприємства впродовж звiтного перiоду не вiдбулось.  Основнi ризики та 

невизначеностi для пiдприємства переважно пов'язанi з впливом свiтової кризи, спричиненої 

COVID-19. 

 


