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№з/п і. Відомості п р о  Заявника вимоги-власника домінуючого ионтоольного пакета 
акцій:

•

1) інформація про особу: 
для юридичних осіб - резидентів: 
повне найменування відповідно до установник 
документів; 
код зз ЄДРПОУ; 
місцезнаходження;

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕАЛТРЕЙД», 
йод за ЄДРПОУ -  394U918, 
місцезнаходження -  49000, м. Дніпро, вул. 
Андрія Фабра (колишня вулиця Серова), буд. 4; 
Контактний телефон -  (056) 778*54-67

•

2) кількість акцій товариства, що належать 
(прямо та опосередковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та 
розмір ї ї  частки в статутному капіталі товариства

ТОВ «ІДЕАЛТРЕЙД» прямо належать:
40 014 768 шт. простих іменних акцій, 

що складає 97,066083 % у статутному капіталі 
АТ «НВО «СОЗИДАТЕЛЬ»,

19 875 шт. привілейованих іменних 
акцій, що складає 0,048211 % у статутному 
капіталі АТ «НВО «СОЗИДАТЕЛЬ».

>

3) інформація про депозитарну установу, в якій 
відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах цієї особи (повне 
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, 
реквізити рахунку у цінних паперах)

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«ЛІВАДІЯ»
код за ЄДРПОУ -  30852780 
місцезнаходження: 49008, Дніпропетровська 
область,
м. Дніпро, вул. Червона, 21'Г 
Код М Д О - 404830
Депозитарний код рахунку в ЦП -  404830- 
UA40004005

4) контактні дані: 
контактні особи (повне ім'я та посада); 
телефон/факс; 
електронна пошта; 
адреса для листування;

контактна особа -  Турчин Леонід Аркадійович, 
директор
Телефон/факс- (056) 778-54-67 
Електронна пошта -  fedotkina@sozidatel.dp.ua 

Адреса для листування -49000, м. Дніпро, 
вул. Андрія Фабра (колишня вулиця Серова), 
буд. 4

mailto:fedotkina@sozidatel.dp.ua


5) дата подання повідомлення про набуття 
права власності из домінуючий контрольний пакет 
акцій акціонерного товариства/дата подання 
повідомлення про намір скористатися л реї г;ами, 
передбаченими статтею б5'г Закону Укоаїни «Про 
акціонерні товариства»

1 0 ,9 1 ,Щ 9 д.

б) Відомості про кожну з афілійооаннх осіб особі;, що 
набула право власності на домінуючий контрольним пакет 
акцій зщдїонирного то царисте а {якщо на дату вимоги 
афілійстані особи заяенчка ви.у.оги володіли зкцічмн
ТОЩіриша)

на дату Вимоги афілійоезні особи заявника вимоги 
акціями АТ «НВО «СОЗИДАТЕЛЬ» не володіють.

2. Відомості про заявника Вимоги- уповноважену особу, якшо рішення про \
подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які

! спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та кожну з
осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета, та кожну з
асЬІлійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на
домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства -  власник домінуючого
контрольного пакету акцій TOD «ІДЕА/ІТРЕЙД» набув право власності на домінуючий контрольний пакет акцій 
АТ « Н 8 0  «СОЗИДАТНЛЬ», діючи самостійно, ке узгоджуючи свої дії з третіми особами та не укладаючи 
договори про СПІЛІ?!!! дії.

з. Відомості п р о  акціонерне товариство (далі - ЕмітентU

•

повне найменування відповідно до установчих
документів;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
номінальна вартість однієї простої акції товариства; 
загальна кількість простих акцій товариства; 
код ISIN випуску простих акцій товариства.

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ « СОЗ И Д АТ Б Л Ь» 
код за ЄДРПОУ - 13416334; 
м ісцезнаходж ення « ‘19000, Дніпропетровська 
область, м, Дніпро, вуя. Андрія Фабрз (колишня 
вулиця Серова), буд, 4; 
номінальна вартість однієї простої акції 
товариства -  01,00 (одна гривня} грн,; 
загальна адл&ИІЄЇЬ ГШ^спіх ац ц $  товариства -  
46 щ ,;
крд |5(М випуску ПВР(5Ш акцШ товариства «*
им ооот ш $.

4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок V цінних паперах
заявника вимоги, та реквізити рахунку у  цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку
у пінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними
установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):
повне найменування депозитарноїустанови; 
місцезнаходження депозитарної установи; 
код за ЄДРПОУ депозитарної установи; 
реквізити рахунку у цінних пзперах; 
єласмик рахунку у цінник паперах.

Повне найменування депозитарної установи - 
ТОВАРИ СТВО 3 О БМ ЕЖ ЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  Ф ОНДОВА КОМПАНІЯ 
«ЛІВАДіЯ»;
йод за ЄДРПОУ депозитарної установи -  
30852730;
м і с це з и а х q д>і <е н н я депозитарної установи *• 
49.0pg, Д мІпізепетройЩ іа область, ад. Диіпро, 

Ш :  Черевна# 2-ЬР;

*

ІША МДО ~  404 33G;
депозитарний код рахунку і? ЦП ^  4Q;lS3Qr 
UMQ0Q4QP5;
власник рахунку-ТОВАРИСТВО3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕАЛТРЕЙД».

5. Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок
умовного зберігання (екскроу):
повне найменування відповідно до установчих
документі;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
код МФО;
електронна пошта;

Повне найменування банківської установи -  
Регіональне відділення ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИЄТ8А АКЦІОНЕРНОГО 
БАНКА «ПІВДЕННИЙ» 8 м, Дніпро 
код за ЄДРПОУ -  2Q953647



У

". " —
телефон/факс; місцезнаходження ~ 49000, Дніпропетровська 

область, м, Дніпро, вул. Воекресенська, 36 
код 328209
И о и ш тм уй  телефон -  (057) 248-57-29, 
( 0 ^ ) 0 7 ^ 0 3 ^ 5  
електрони? пошта 
leonid.shepelov@ pivdenny.ua

6. Шна придбання акцій та порядок визначення такої ціни:

і

Відповідно до п.2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариствах» №1983-Vlll від 23.03.2017 р., ціною обов'язкового продажу акцій є ринкова вартість акцій, 
визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Емітентом повідомлення від TOS «іДЕАЛТРЕЙД», а 
саме на дату 10.0Х.2019 р.
Ринкова вартість акцій на 10.01.2019 р., затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«НВО «СОЗИДАТЕЛЬ» (Протокол №2/2019 від 12.02.2019 р.), становить -  1,05 (одна гривня 05 копійок) грн. 
Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, в національній валюті України.

7. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання
акцій в vcix власників акцій товариства особою. яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):

і

1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам; 
На протязі одного робочого дня з дня отримання від ТОВ «ІДЕАЛТРЕЙД» публічної безвідкличної вимоги (далі - 
Вимога) Емітент надсилає до Національної комісії з цінних паперів тз фондового ринку та Центральному 
депозитарію цінних паперів копію такої Вимоги, засвідченої Емітентом, тз засвідчену копію договору, 
укладеного міжТОВ «ІДЕАЛТРЕЙД» та банком, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (екскроу), 
розміщує Вимогу на своєму зеб-сзйті; wy/w.sösidatet.dp.ua та у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних паперів тз фондового ринку про ринок цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, наступного робочого дня з дати отримання від Емітента засвідченої Емітентом копії публічної 
безвідкличної вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з 
акціями товариства, надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковується акції АТ «НВО 
«СОЗИДАТЕЛЬ», копію публічної безоідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між 
заявником Вимоги та банківською установою, а також розміщує безвідкличну вимогу на своєму веб*сайті.

Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів 
переліку акціонерів зобов'язаний: надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної 
безвідкличної вимоги; надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію надісланої публічної 
безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання 
(ескроу), та реквізити такого рахунка.

Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування 
грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із 
наданням документів, що підтверджують перерахування коштів.
2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги: 
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента засвідченої Емітентом копії публічної 
безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства, відповідно до Регламенту Центрального 
депозитарію цінних паперів (Затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Національний депозитарій України» від 
16.11.2018 р. Ne 1/23), станом на дату, наступну за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання 
відповідного розпорядження емітента, та надсилає його Емітенту.

1

!

3) Строк тз порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів 

переліку акціонерів зобов'язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, 
що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також 
надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений 
список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію 
цінних паперів,

Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів 
переліку акціонерів зобов'язаний надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної 
безвідкличної вимоги.

Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, 
копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що 
належать акціонерам і придбаватимуться.
Після надсилання інформації акціонерам та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) (за 
необхідності) заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування 
грошових сум на рахунок умовного зберігання (екскроу) та інформує про це Емітента. Емітент зобов'язаний
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протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що 
придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів Із наданням документів, ідо 
підтверджують перерахування коштів. Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням 
заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Банківська установа, е якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років 
зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або 
правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на 
зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно 
до зак о н о д а вча  мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умооного зберігання 
(ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання 
(ескроу).

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно 
до законодавства має право на отримання коштіз) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів 
{згідно Із списком осіб, складеним відповідно до частини одинадцятої статті 65’3 Закону України «Про 
акціонерні товариства», з для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства 
мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) 
банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює 
перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, нз 
їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента 
інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум зз акції, що придбаваються заявником вимоги, 8 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує 
переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок 
заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України/ здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «про акціонерні 
товариства», у разі неотримання від Емітента Інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що 
підтверджують оплату а «цій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з 
дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента публічної безвідкличної вимоги.
5) Порядок та форма оплати акцій:

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання коштів}, для одержання коштів з рахунка умовного зберігання 
(ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) з 
документами, що дозволяють ідентифікувати їх особу.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка 
відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на 
одержання коштів {згідно із списком осіб, складеним відповідно до частини одинадцятої цієї статті 65'2 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання коштів, -  також згідно з документами, що підтверджують їх 
правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), 
здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або 
правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
6) Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги.
В тр а ти  Емітента, пов'язані з виконанням вимог статті 65’2 Закону України «Про акціонерні товариства», 
компенсуються за рахунок заявника Вимоги.
Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе заявник 
вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім 
спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на 
отримання коштів).

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по питанням, які виникнуть після 
отримання ними цієї Вимоги -  (056)778-54-67, в робочі дні з 09°° до 1600, обідня перерва з 1200 до 
1 2 30.
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Приватне 
Акціонерне товариство 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ»
<<(3 § 0 й И ^ ш ш ь »

■з Частное 
Акционерное общество 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

« ® § ) 0 л ш ш я ь »

Код за ЄДРПОУ13416334 
49000, Україна, м. Дніпро, 

вул. Андрія Фабра, 4, тел. 778-54-15 
р/р № 26005428373 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
м. Київ

ЫФО 380805, ІПН .134^63354029 
№  I

на №

0 0 0 0 9 4 0
7 x 1 .ВІД

О 1 БЕР 2019

Код за ЕДРПОУ13416334 
49000, Украина, г. Днепр, 

вул. Андрея Фабра, 4, тел. 778-54-15 
р/р № 26005428373 

АО «Райффайзен Банк Аваль» 
г. Киев

МФО 380805, ИНН 134163304029

ПАТ «Національний депозитарій України»
вул. Тропініна 7-г, 

м. Київ 
04107

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 13416334, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця 
Андрія Фабра, буд. 4) (далі - Товариство) повідомляє, що «28» лютого 2019 року 
Товариство отримало від заявника Публічної безвідкличної вимоги -  ТОВ «ІДЕАЛТРЕЙД» 
(ЄДРПОУ 39411918) Повідомлення про допущення технічної помилки в п. З «Публічної 
безвідкличної вимоги» - «Відомості про акціонерне товариство (далі - Емітент)», а саме 
інформація щодо акцій Емітента розміщена була не в повному обсязі. Просимо вважати 
вірною наступну інформацію:

3. Відомості про акціонерне товариство (далі - Емітент):
„ —  ------------------------------------------------------------г _

повне найменування відповідно до установчих
документів;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
номінальна вартість однієї акції товариства; 
загальна кількість акцій товариства; 
код ІБІМ випуску акцій товариства.

П овне н ай м ен уван н я - П Р И В А ТН Е А К Ц ІО Н ЕР Н Е
Т О В А Р И С Т В О  « Н А У К О В О -В И Р О Б Н И Ч Е
О Б 'Є Д Н А Н Н Я  «С О ЗИ Д А ТЕЛ Ь »
код за Є Д Р П О У  - 13416334;
м ісц е зн а хо д ж ен н я  -  49000, Д н іп р о п е тр о в ська
об ласть, м. Д н іп р о , вул. А н д р ія  Ф абр а (колиш ня
вулиця Серова), буд. 4;
н ом інал ьна  вартість  о д н іє ї а к ц ії то в а р и ства  -
01,00  (одна гр и зн я) грн.;
загал ьн а  к іл ькість  пр о сти х акц ій  то в а р и ства  -
40 924 253 ш т.;
код ІБІN ви п уску п р о сти х акц ій то в а р и ства  -  
ІІА 4 0 0 0 0 7 6 4 2 6 ;
загальн а к іл ьк ість  п р и в іл е й о в а н и х акцій 
то в а р и ства  -  300 ООО ш т.; 
код  Ы Ы  ви п уску п р и в іл е й о в а н и х акцій 
то в а р и ства  -  ІІА 4 0 0 0 0 7 6 4 3 4 .

Адреса власного веб-сайту АТ «НВО «СОЗИДАТЕЛЬ», на якому розміщено вказане 
«Повідомлення»: www.sozidatel.dp.ua

Засвідчену Товариством копію «Повідомлення» надаємо.

Додатки:
1. Копія «Повідомлення про допущення технічної помилки»,

Голова Правління - Генеральний директор АТ «JHBO 
Турчин Леонід Аркадійович

http://www.sozidatel.dp.ua


Товариство з обмеженою відповідальнірхіОі4ДЕАШВЕЙД»---------------
/ л п п п Л Х /  о п л  л л  о«і і \  ПРИВАТп'Е АКЦ ІОНЕРНЕ ТОВАРИ СТВО
(К О Д  ЄДРПОУ 3 9 4 1 1 9 1 5 1) «н а у к о в о -в и р о б н и ч е  о б 'є д н а н н я

Вих. № 04/2019 
від «28» лютого 2019 р.

І П & Ь И И Й « = Р

«СОЗИДАТЕЛЬ»
м. Д н іпро, Україна, і.к .13416334 

В х №.
_ 2 0 2 ^ р .

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЄОЗИДАТЕЛЬ»

вул, Андрія Фабра, буд. 4 
м. Дніпро 

49000

О ДОПУЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЩЕАДТРЕЙД» (далі - Товариство) (код 
ЄДРПОУ 39411918, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця Андрія Фабра (колишня вул. 
Сєрова), буд. 4) повідомляє, що при поданні Приватному акціонерному товариству «Науково- 
виробниче об’єднання «Созидатель» «Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх 
власників акцій АТ «НВО «Созидатель» Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ІДЕАЛТРЕЙД», яке є власником домінуючого контрольного пакета акцій» Товариством було 
допущено технічну помилку, а саме в п. З «Публічної безвідкличної вимоги» - «Відомості про 
акціонерне товариство (далі - Емітент)» інформація щодо акцій Емітента розміщена була не в 
повному обсязі.

Просимо вважати вірною наступну інформацію :

3. Відомості про акціонерне товариство (далі - Емітент):
повне найменування відповідно до установчих
документів;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
номінальна вартість однієї акції товариства; 
загальна кількість акцій товариства; 
код випуску акцій товариства.

>

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ»
код за ЄДРПОУ - 13416334;
місцезнаходження -  49000, Дніпропетровська
область, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра (колишня
вулиця Сєрова), буд. 4;
номінальна вартість однієї акції товариства -
01,00 (одна гривня) грн.;
загальна кількість простих акцій товариства -
40 924 253 шт,;
код І$М випуску простих акцій товариства -  
иА4000076426;
загальна кількість привілейованих акцій 
товариства -  300 000 шт.; 
код випуску привілейованих акцій 
товариства -  ІІА4000076434.


