
Повщомлення про виникнення особливоУ шформацн (шформацн про шотечш цшш папери, 
сертифнсати фонду операцш з нерухомктю) емггента П рАТ « С У Х А  БАЛК А»

(для опублжування в офщшному друкованому виданш)

I. Загальш вщомост!

1 .Повне найменування емэтента

2.Код заСДРПОУ 
3 .Мкцезнаходження 
4.1УНжмкький код, телефон та факс
5.Електронна поштова адреса
6.Адреса сторшки в мережах 1нтернет, яка 
додатково використовуеться ем 1тентом для 
розкриття шформаци
7.Вид особливо! шформаци

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУХА БАЛКА»
00191329
50029, м. Кривий Р]г, вул. Конституцшна, 5 
(056) 404-80-87, (056) 404-29-81 
па1аНа.§гт@зЬа1.с1р.иа
ЬНр://8икЬаЪа1ка.с0т/ги/-050ЪИуа-пеге§и1уагпа-пй)гта{5-
уа-ет-1еп1а.Ь1:т1

Вщ омоеп про прийняття р1шення про надання згоди на 
вчинення правочшпв, щодо вчинення яких е 
заштересованкть

II. Текст повщомлення

№ з/п
Дата прийняття 

р1шення

Ринкова варт1сть 
майна або послуг, 

що е предметом 
правочину (тис. 

грн)

Варткть актив1в 
емггента за даними

0 С Т аН Н Ь 0 1  Р1Ч Н 01 

ф !Н аН С 0В 01 ЗВ1ТНОСТ1

(тис. грн)

Сшввщношення ринковоУ вартост! 
майна або послуг, що е предметом 

правочину, до вартосп активов 
емггента за даними останньоУ р1чноУ 

фшансовоУ зв1тност1 (у вщсотках)

1 16.02.2018 165 000 2 454 055 6, 7236

Зм1ст шформацн:

Наглядовою радою ПрАТ «СУХА БАЛКА» 16.02.2018 прийнято рш ення схвалити (затвердити) значний 
правочин, щодо вчинення якого е заштересовашсть (Протокол засщання НаглядовоУ ради вщ 16.02.2018). 
Ринкова вартшть майна, що е предметом правочину складаЕ 165 000 тис. грн.
Варлсть актив1 в емиента за даними останньо! р 1чно '1  ф1 нансово '1  зв1тност1: 2 454 055 тис. грн;
Сшввщношення ринковоУ вартост 1  майна, що е предметом правочину, до вартосп актив1в ем1тента за даними 
останньо '1  р 1чно '1  ф 1 нансово '1  зв 1тност 1 (у в 1 дсотках): 6,7236 %;
Вщповщно до чинного законодавства Украши вимоги про розкриття шформаци про ютотш умови правочину 13 
за1 нтересован 1 стю до приватного акщонериого товариства не застосовуються.

III. Шдпис

1.Особа, зазначена нижче, шдтверджуе достов1ршсть шформащУ, що мктиться у пов 1домленн 1 , та 
визнае, що вона несе вщповщальнють зпдно з законодавством.

2 .

Г енеральний директор Баш В.О

(шицали та пр1звище кер1вника) 

19.02.2018

(дата)


