
 Титульний аркуш Повідомлення 
 (Повідомлення про інформацію) 

 03.02.2020 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 № 06 
(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) 

 Директор Копотун Руслан Анатолійович 

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

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

 (Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) 

 І. Загальні відомості 
1. Повне найменування  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" 
емітента 

2. Організаційно-правова  Приватне акціонерне товариство 
форма 

3. Місцезнаходження 02093, м. Київ, , м. Київ,, вул. Бориспільська, буд. 11 

4. Ідентифікаційний код  01373298 
юридичної особи 

5. Міжміський код та  (044) 566-23-18, (044) 566-23-18 
телефон, факс 

6. Адреса електронної пошти dzzbk@dzzbk.kiev.ua 
7. Найменування,  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового  
ідентифікаційний код  ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 
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 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
Повідомлення розміщено на  http://dzzbk.com.ua 
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку 03.02.2020 
 (адреса сторінки) (дата) 
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Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних  
 правочинів 
  Дата  Ринкова вартість Вартість активів  Співвідношення ринкової  Адреса сторінки  
  прийняття   майна або  емітента за даними  вартості майна або послуг,  власного веб-сайту,  
 № рішення послуг, що є  останньої річної  що є предметом правочину, на якій розміщений  
 з/п предметом  фінансової   до вартості активів  протокол загальних  
 правочину звітності емітента за даними  зборів  
 (тис. грн) (тис. грн) останньої річної фінансової акціонерів/засідання 
  звітності  наглядової ради, на  
 (у відсотках) яких/якому  
 прийняте рішення 

 1 2 3 4 5 6 
 1 31.01.2020 40000 182938 21,86533 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 31.01.2020 року.  
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". Предмет правочину: договір поставки продукції, а саме: 
 щебеню гранітного, відсіву. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена  
відповідно до законодавства: 40 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної  
фінансової звітності: 182 938 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є  
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у  
відсотках): 21,86533%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів  
вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для  
участі у загальних зборах: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч  
чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 86 814  
408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість  
голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук. Загальна кількість голосів,  
кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається  
наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: інформація відсутня,  
рішення приймається єдиним акціонером Товариства. Додаткові критерії для віднесення правочину до  
значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного  
товариства: додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені  
законодавством, статутом Товариства не визначені. Іншої інформації немає. 
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 1 2 3 4 5 6 
 2 31.01.2020 8000 182938 4,37307 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 31.01.2020 року.  
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". Предмет правочину: договір поставки продукції, а саме: 
 бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо. Ринкова вартість майна або  
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 000 тис. грн. Вартість  
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 182 938 тис. грн. Співвідношення  
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,37307%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86  
814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість  
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 814 408 (вісімдесят шість  
мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук.  Кількість голосуючих акцій, що  
проголосували "за" прийняття рішення: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять  
тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття  
рішення: 0 штук. Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти"  
прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна  
приймати такі рішення: інформація відсутня, рішення приймається єдиним акціонером Товариства.  
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством,  
якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: додаткові критерії для віднесення правочину до  
значного правочину не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені. Іншої  
інформації немає. 
 3 31.01.2020 8000 182938 4,37307 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 31.01.2020 року.  
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". Предмет правочину: договір поставки продукції, а саме: 
 бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо. Ринкова вартість майна або  
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 000 тис. грн. Вартість  
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 182 938 тис. грн. Співвідношення  
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,37307%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86  
814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість  
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 814 408 (вісімдесят шість  
мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук.  Кількість голосуючих акцій, що  
проголосували "за" прийняття рішення: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять  
тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття  
рішення: 0 штук. Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти"  
прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна  
приймати такі рішення: інформація відсутня, рішення приймається єдиним акціонером Товариства.  
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством,  
якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: додаткові критерії для віднесення правочину до  
значного правочину не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені. Іншої  
інформації немає. 
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 4 31.01.2020 8000 182938 4,37307 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 31.01.2020 року.  
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". Предмет правочину: договір поставки продукції, а саме: 
 бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо. Ринкова вартість майна або  
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 000 тис. грн. Вартість  
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 182 938 тис. грн. Співвідношення  
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,37307%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86  
814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість  
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 814 408 (вісімдесят шість  
мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук.  Кількість голосуючих акцій, що  
проголосували "за" прийняття рішення: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять  
тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття  
рішення: 0 штук. Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти"  
прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна  
приймати такі рішення: інформація відсутня, рішення приймається єдиним акціонером Товариства.  
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством,  
якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: додаткові критерії для віднесення правочину до  
значного правочину не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені. Іншої  
інформації немає. 
 5 31.01.2020 8000 182938 4,37307 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 31.01.2020 року.  
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". Предмет правочину: договір поставки продукції, а саме: 
 бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо. Ринкова вартість майна або  
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 000 тис. грн. Вартість  
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 182 938 тис. грн. Співвідношення  
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,37307%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86  
814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість  
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 814 408 (вісімдесят шість  
мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що  
проголосували "за" прийняття рішення: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять  
тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття  
рішення: 0 штук. Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти"  
прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна  
приймати такі рішення: інформація відсутня, рішення приймається єдиним акціонером Товариства.  
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством,  
якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: додаткові критерії для віднесення правочину до  
значного правочину не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені. Іншої  
інформації немає. 

31.01.2020 © SMA 01373298 
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 6 31.01.2020 8000 182938 4,37307 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 31.01.2020 року.  
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". Предмет правочину: договір поставки продукції, а саме: 
 бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо. Ринкова вартість майна або  
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 000 тис. грн. Вартість  
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 182 938 тис. грн. Співвідношення  
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,37307%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86  
814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість  
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 814 408 (вісімдесят шість  
мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук.  Кількість голосуючих акцій, що  
проголосували "за" прийняття рішення: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять  
тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття  
рішення: 0 штук. Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти"  
прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна  
приймати такі рішення: інформація відсутня, рішення приймається єдиним акціонером Товариства.  
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством,  
якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: додаткові критерії для віднесення правочину до  
значного правочину не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені. У пунктах 2-6  
таблиці вказані 5 правочинів з одним контрагентом про поставку однакової продукції, кожен з яких  
вчинений на загальну суму  8 000 000,00 (вісім мільйонів гривень 00 копійок) грн. Згідно із діючим  
законодавством, якщо  замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин,  
то кожен із таких правочинів вважається значним. Іншої інформації немає. 
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Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 31.01.2020 року.  
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". Предмет правочину: додаткова угода до договору  
поставки продукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена  
відповідно до законодавства: 20 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної  
фінансової звітності: 182 938 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є  
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у  
відсотках): 10,93267%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів  
вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для  
участі у загальних зборах: 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч  
чотириста вісім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 86 814  
408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук. Кількість  
голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук. Загальна кількість голосів,  
кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається  
наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: інформація відсутня,  
рішення приймається єдиним акціонером Товариства. Додаткові критерії для віднесення правочину до  
значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного  
товариства: додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені  
законодавством, статутом Товариства не визначені. Іншої інформації немає. 
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