
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
26.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 548/03-12 

(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). 

 

Т.в.о. голови Правління    Сомов. Артур Юлійович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника ) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 03035, Київська обл., м.Київ, вул. Сурікова, буд. 3 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 36716128 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 +380 (44) 359-02-50,   

6. Адреса електронної пошти: 

 info@umcc-titanium.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 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
https://www.umcc-titanium.com/ 26.04.2021 

(адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню пакета акцій 

 

№ з/п 

Дата отримання 

інформації від  

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

найменування юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

2 14.11.2019 Фонд державного майна України 00032945 0 100 

Зміст інформації: 

14.11.2019 року акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" код за ЄДРПОУ: 36716128, місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3 (надалі 

Емітент) отримало лист Фонду державного майна України "Щодо зміни органу управління АТ "ОГХК" №10-17-19710 від 07.11.2019 року, на підставі якого змінено 

акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Відбулося пряме набуття, а саме 

придбання у Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, код за ЄДРПОУ: 37508596, домінуючого контрольного пакета акцій Емітента 

в кількості 1944000000 (один мільярд дев'ятсот сорок чотири мільйони) штук, що становить 100 % статутного капіталу Емітента, Фондом державного майна України, код 

за ЄДРПОУ: 00032945. 

1 14.11.2019 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 

37508596 100 0 

Зміст інформації: 

14.11.2019 року акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" код за ЄДРПОУ: 36716128, місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3 (надалі 

Емітент) отримало лист Фонду державного майна України "Щодо зміни органу управління АТ "ОГХК" №10-17-19710 від 07.11.2019 року, на підставі якого змінено 

акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Відбулося пряме відчуження, а саме 

продаж Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, код за ЄДРПОУ: 37508596, домінуючого контрольного пакета акцій в кількості 

1944000000 (один мільярд дев'ятсот сорок чотири мільйони) штук, що становить 100 % статутного капіталу Емітента, Фонду державного майна, код за ЄДРПОУ: 

00032945. 

 


