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Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)  

 
19.04.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
№ 2 
(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). 
 

Генеральний директор    Сіора О.А. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

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

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів) 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 25009, Кiровоградська, Кропивницький, вул.Акавдеміка 
Тамма, буд.29 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312430 
5. Міжміський код та телефон, факс: 0522 55-15-28 0522 55-53-96 
6. Адреса електронної пошти: emitent@radiy.com 
7. Найменування, ідентифікаційний код 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: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA. 



19.04.2019 р. SMA 14312430 
 
 

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

Повідомлення розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового 
ринку 

 http://radiy.com/ru/o-
kompanii/aktsioneram-i-
investoram/osobliva-informatsiya-
emitenta/2019-rik/povidomlennya-pro-
viniknennya-osoblivoyi-informaciyi-vid-
19-04-2019-1.html 

 19.04.2019 

(адреса сторінки) (дата) 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

N  
з/п  

Дата прийняття 
рішення 

Гранична сукупна 
вартість правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
граничної сукупної 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках) 

1  2  3  4  5  

1  19.04.2019  4523944  1962511  230,51815 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2019; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори купівлі-
продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання 
послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського 
вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної 
власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, 
ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  
сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню 
укладання правочину; 
Граничної сукупної вартості правочинів: 4523944 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1962511 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 230,52%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 4385536шт.; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4361846шт.; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4360806шт.; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1040шт. 
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