
Повщомлення про виникнення особливоТ шформаци (жформацм про тотечш
цшж папери, сертифшати фонду операцш з нерухом!стю) емггента

(для опубл!кування в оф'щшному друкованому видами!)
I. Загальн! вщомост!

1. Повне найменування емггента

2. Код за СДРПОУ
3. Мюцезнаходження

4. М!жмюький код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6т Адреса сторшки в мереж! Ытернет, яка
додатково використовуеться емггентом для
розкриття шформаци'
7. Вид особливоТ шформацп' вщповщно до
вимог глави 1 роздту III Положения

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБИНАТ»
00190977
УкраТна, Днтропетровська обл., м. Кривий
Р!г, 50066
(056) 410-53-01, (0564) 51-32-82
сд Ш)те11пуе8по1д1пд.сот
пИр://сдоК.тейпуе5{по1сИпд.сот/ги/аЬои{/т7о

Вщомост! про прийняття р!шення про
надання згоди на вчинення правочишв, щодо
вчинення яких е заштересованють

II. Текст повщомлення
13 жовтня 2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ" (дал! - Товариство) (Протокол
засщання Наглядовот ради № 19б'вщ 13.10.2016) прийнято ршення про надання згоди на
вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого е заштересованють.
У таблична форм! «Вщомост! про прийняття р!шення про надання згоди на вчинейня
правочишв, щодо вчинення яких е заштересованють» в гр.З, 4, 5 зазначено «О», тому що
вщповщно до чинного законодавства УкраТни, вимоги щодо розкриття шформацп про
ютотт умови правочину !з заштересованютю до Товариства не застосовуються, осктьки
Товариство е приватним акц!онерним товариством та шше Статутом Товариства не
встановлено.
13 жовтня 2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ" (дал! - Товариство) (Протокол
засщання Наглядовот ради № 196 вщ 13.10.2016) прийнято р!шення про надання згоди на
вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого е заштересованють.
У таблична форм! «Вщомост! про прийняття ршення про надання згоди на вчинення
правочишв, щодо вчинення яких е заштересованють» в гр.З, 4, 5 зазначено «О», тому що
вщповщно до чинного законодавства УкраТни, вимоги щодо розкриття шформацп' про
ютотн! умови правочину !з заштересованютю до Товариства не застосовуються, осктьки
Товариство е приватним акцюнерним товариством та шше Статутом Товариства не
встановлено.
13 жовтня 2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ" (дал! - Товариство) (Протокол
засщання Наглядовот ради № 196 вщ 13.10.2016) прийнято ршення про надання згоди на
вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого е заштересованють.
У таблична форм! «Вщомост! про прийняття ршення про надання згоди на вчинення
правочишв, щодо вчинення яких е заштересованють» в гр.З, 4, 5 зазначено «О», тому що
вщповщно до чинного законодавства УкраТни, вимоги щодо розкриття шформацп' про
ютотн! умови правочину !з заштересованютю до Товариства не застосовуються, осктьки
Товариство е приватним акцюнерним товариством та шше Статутом Товариства не
встановлено.

III. Пщпис
1. Особа, зазначена нижче, пщтверджуе достщрнють шформаци', що мютиться у

повщомленш, та визнае, що вона несе вщповщаль^^Щ» згщйй"4з законодавством.

2. Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК»

|дентифжац!йний
код 00190977

Д.В.Шевчик

17.10.2016р.


