
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       Деркач Вiктор Наумович 

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

21.04.2015   М.П.  

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдницький i конструкторський 
iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної 

шкiри "УкрНДIпластмаш" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

03113, м. Київ, Iвана Шевцова, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

04637697 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 456-20-08 456-44-29 

6. Електронна поштова адреса 

mulyarchuk@bigmir.net 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень ЦП України 23.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.ukrniiplastmash.com в мережі Інтернет 23.04.2015 



 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

Дата повідомлення 
емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
власника пакета 

акцій або 
зазначення 

" фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 21.04.2015 21.04.2015 фізична особа немає 53,1133 23,1133 

Зміст інформації: 

Фізична особа повiдомляє про змiну пакету голосуючих акцiй, який зменшився на __30__% вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП __6 000 000___ 
шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП ____300 000,00____ грн. Змiна вiдбулась 21.04.2015 р., повiдомлення отримано 21.04.2015 р. Особа згоду 
про надання інформації щодо персональних даних не надала. 

2 21.04.2015 21.04.2015  фізична особа немає 0 10,0000 

Зміст інформації:  

Фізична особа повiдомляє про змiну пакету голосуючих акцiй, який збiльшився на __10___% вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП __2 000 000__ 
шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП ___100 000,00___ грн. Змiна вiдбулась 21.04.2015 р., повiдомлення отримано 21.04.2015 р. Особа згоду 
про надання інформації щодо персональних даних не надала. 

3 21.04.2015 21.04.2015  фізична особа немає 0 10,0000 

Зміст інформації: 

Фізична особа повiдомляє про змiну пакету голосуючих акцiй, який збiльшився на __10___% вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП __2 000 000__ 
шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП ___100 000,00___ грн. Змiна вiдбулась 21.04.2015 р., повiдомлення отримано 21.04.2015 р. Особа згоду 
про надання інформації щодо персональних даних не надала. 

4 21.04.2015 21.04.2015  фізична особа немає 0 10,0000 

Зміст інформації: 



№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

Дата повідомлення 
емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
власника пакета 

акцій або 
зазначення 

" фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

Фізична особа повiдомляє про змiну пакету голосуючих акцiй, який збiльшився на __10___% вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП __2 000 000__ 
шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП ___100 000,00___ грн. Змiна вiдбулась 21.04.2015 р., повiдомлення отримано 21.04.2015 р. Особа згоду 
про надання інформації щодо персональних даних не надала. 

 


