
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
     Титульний аркуш 
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 - 
Генеральний 

директор 

      
Короленко Михайло Костянтинович 

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

                        М.П. 
16.08.2017 

(дата) 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ 
КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

71674 Запорiзька область Василiвський район село Мала Бiлозiрка Веселiвське 
шосе, 7 км 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 00191218 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента (06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 

6. Електронна поштова 
адреса емітента info@zgrk.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.08.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

№154(2659) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

  
16.08.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.zgrk.com.ua 

в мережі 
Інтернет 16.08.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 



           Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
 

 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість 

 

№ з/п Дата прийняття 
рішення 

Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що є предметом 

правочину  
(тис. грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності   (тис. 
грн.) 

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності  

(у відсотках) 
1 2 3 4 5 

1 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. №1334 вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

2 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334 вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

3 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334 вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

4 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 



Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

5 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 

6 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. №1334 вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 

7 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 
 

8 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. №1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 

9 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. №1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 



останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 

10 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. №1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

11 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334 вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 
 

12 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334 вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 
 

13 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

14 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. №1334 вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 



Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

15 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

16 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

17 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 
 

18 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 

19 30.05.2017 644900.000 6449885.000 9.99863000000 

Зміст інформації 
До приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" (далi - ПрАТ "ЗЗРК") 14.08.2017 
надiйшла iнформацiя (вх. № 1334  вiд 14.08.2017), що 30.05.2017 Наглядовою радою ПрАТ "ЗЗРК" прийняте 
рiшення про надання згоди та схвалення укладеного ПрАТ "ЗЗРК" правочину, щодо вчинення якого є 



заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 
644 900,00 тис. грн.; 
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 6 449 885,00 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗЗРК" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9,9986%. 
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються, iнше статутом не встановлено. 
 


