
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.  

 

директор       Трофимчук Юрiй Вячеславович 

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

  М.П.  20.03.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "УВТК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

79034, м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 6 

4. Код за ЄДРПОУ 

20789900 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032) 2949606 (032) 2949606 

6. Електронна поштова адреса 

pruvtk@ukr.net 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.03.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 57 Вiдомостi НКЦПФР 24.03.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://uvtk.informs.net.ua в мережі Інтернет 24.03.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 20.03.2017 1500.00 15536.4 9.65 

Зміст інформації: 

20.03.2017 р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УВТК» (протокол № 1 вiд 20.03.2017 р.) прийнято рiшення надати 

попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину, який може вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 

такого рiшення. Предметом правочину може бути вiдчуження нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. 

Шевченка, будинок №329. Гранична сукупна вартiсть якого не нижче залишкової вартостi об’єктiв та не вище 1 500 тис. (Один мiльйон 

п’ятсот тисяч) грн.  

Надати повноваження директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення чергових загальних зборiв, здiйснювати усi дiї, 

необхiднi щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значного правочину. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 536,4 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину 

до вартостi активiв: 9,65%.  

 


