
Приватне акціонерне товариство «Харчопродпакування» повідомляє, що 10 квітня 2018 року отримало від 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа» Публічну безвідкличну вимогу про 

придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Харчопродпакування». Наводимо 

текст цієї Публічної безвідкличної вимоги: 

  

  

  

Вих. № 25 від 10.04.2018р. 

Вх. № 72 від 10.04.2018р. 

  

Голові правління 

ПрАТ «Харчопродпакування»  

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25,  03039 

Голові Наглядової ради 

ПрАТ «Харчопродпакування» 

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25,  03039 

Від Акціонера 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія «Рідна їжа»", який діє відповідно до 

Договору осіб, що діють спільно №1 від 22.03.2018р. 

та разом а особами, шо діють спільно володіють 2 093 212 штуками 

простих іменних акцій, що складає 99,3226% від загальної 

кількості простих іменних акцій 

ПрАТ «Харчопродпакування 

  

  



ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА 

про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – Вимога) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Харчопродпакування» (далі - Товариство) код за ЄДРПОУ - 03569120, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. 

Саперно-Слобідська, 25. 

  

Відповідно до частини 2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» 

(від 23.03.2017 № 1983-VIII) акціонер Приватного акціонерного товариства «Харчопродпакування» - товариство 

з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа», афілійована особа особи, що набула право власності на 

домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (98,6963%  від загальної кількості простих іменних акцій 

Товариства), та діє відповідно до Договору осіб, що діють спільно №1 від 22.03.2018р. та разом з особами, що 

діють спільно, володіють 2 093 212 штуками простих іменних акцій, що складає 99,3226% від загальної 

кількості простих іменних акцій Товариства, є заявником Вимоги. 

1. Відомості про заявника публічної безвідкличної вимоги - уповноважену особу та афілійованих осіб, що діють спільно та є 

власниками акцій Товариства:  

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи, тип участі у набутті 

домінуючого контрольного пакету акцій 

Кількість акцій 

Товариства 

(прямо / 

опосередковано) 

(шт.) 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

Товариства (прямо / 

опосередковано) (%) 

Інформація про депозитарну установу, в якій 

відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити 

рахунку 

1 ЗАЯВНИК ВИМОГИ: 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія «Рідна 

їжа», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, 

код за ЄДРПОУ 31452302, афілійована 

особа особи, що набула право 

власності на домінуючий контрольний 

пакет акцій 

173 100 

(173 100 / 0) 

  

8,2136 

(8,2136 / 0) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-реєстраторські системи», код за 

ЄДРПОУ 35181876, 02105, м. Київ, вул. Тампере, 

13-Б, оф. 114 

403741-UA40200839 

2 Рева Олег Віталійович, м. Київ, 

ідентифікаційній номер 2508309799, 

особа, що набула право власності на 

домінуючий контрольний пакет акцій 

2 080 012 

(179 590 / 

1 900 422) 

98,6963 

(8.5215 / 90,1748) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-реєстраторські системи», код за 

ЄДРПОУ 35181876, 02105, м. Київ, вул. Тампере, 

13-Б, оф. 114 

403741-UA10200841 

3 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Нові Медіа 

Перспективи», 01103, м. Київ, вул. 

Кіквідзе, 26, код за ЄДРПОУ 30306295, 

афілійована особа особи, що набула 

право власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій 

1 146 441 

(1 146 441 / 0) 

54,3985 

(54,3985 / 0) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-реєстраторські системи», код за 

ЄДРПОУ 35181876, 02105, м. Київ, вул. Тампере, 

13-Б, оф. 114 

403741-UA40200836 

4 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АРМАДА 

КОНСАЛТИНГ», 01103, м. Київ, вул. 

Кіквідзе, 26, код за ЄДРПОУ 30675118, 

афілійована особа особи, що набула 

право власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій 

560 881 

(560 881 / 0) 

26,6137 

(26,6137 / 0) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-реєстраторські системи», код за 

ЄДРПОУ 35181876, 02105, м. Київ, вул. Тампере, 

13-Б, оф. 114 

403741-UA40200844 



5 Голубов Андрій Юрійович,  

м. Київ, ідентифікаційній номер 

2606002453, афілійована особа особи, 

афілійованої до особи, що набула 

право власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій 

68 000 

(13 200 / 54 800) 

3,2265 

(0,6263 /2,6002) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-реєстраторські системи», код за 

ЄДРПОУ 35181876, 02105, м. Київ, вул. Тампере, 

13-Б, оф. 114 

403741-UA10200832 

6 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ 

ПІКЧЕРЗ», 01010, м. Київ, вул. 

Аніщенка,4, код ЄДРПОУ 30575048, 

афілійована особа особи, що набула 

право власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій 

20 000 

(20 000 / 0) 

0,9490 

(0,9490 / 0) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-реєстраторські системи», код за 

ЄДРПОУ 35181876, 02105, м. Київ, вул. Тампере, 

13-Б, оф. 114 

403741-UA40200838 

  

 Контактні дані: 

Аксьонов Віталій Тимофійович, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа», 

(044)569-49-02, aksenov@r-eda.kiev.ua,  

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25 

 

Дата подання повідомлення про намір скористатися правами відповідно до частини 2 Прикінцевих та 

Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (від 23.03.2017 № 1983-VIII) та 

передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» - 22 березня 2018 року. 

2. Афілійовані особи, що діють спільно набули домінуючий контрольний пакет акцій Товариства 22.08.2012р. 

(99,3226% загальної кількості акцій) ї станом на 22.03.2018р. мають у власності 2 093 212 акції або 99,3226% 

від загальної кількості акцій Товариства. 

Реквізити договору, на підставі якого афілійовані особи узгоджують свої дії та уповноважили особу на 

вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства згідно частини 2 Прикінцевих та Перехідних положень 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 

корпоративного управління в акціонерних товариствах» (від 23.03.2017 № 1983-VIII) – Договір осіб, що діють 

спільно № 1 від 22.03.2018р. 

  

3. Відомості про ціну придбання акцій. 

Ринкова ціна однієї акції визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства 

про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 22.03.2018р. склала - 8,39 грн. 

(вісім гривень 39 копійок). 

Ціна придбання акції складає - 8,39 грн. (вісім гривень 39 копійок). 

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. 

  



4.  Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання 

(ескроу) відповідно до частини дев'ятої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»: 

• Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»;  

• код за ЄДРПОУ: 23494714; 

• місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; 

• код банку: 300346; 

• тел. 0-800-50-20-50, (067) 248-57-92. 

5. Відомості про Товариство: 

• повне найменування відповідно до установчих документів – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Харчопродпакування"; 

• код за ЄДРПОУ – 03569120; 

• місцезнаходження - 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25; 

• номінальна вартість однієї простої акції товариства – 0,25 гривень;  

• загальна кількість простих акцій товариства – 2 107 488 штук; 

• код ISIN випуску простих акцій товариства - UA4000088918 

  

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги, та 

реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде 

здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників): 

• повне найменування депозитарної установи - товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-

реєстраторські системи»; 

• місцезнаходження депозитарної установи - 02105, м. Київ, вул. Тампере, 13-Б, оф. 114; 

• код за ЄДРПОУ депозитарної установи - 35181876; 

• реквізити рахунку у цінних паперах - 403741-UA40200839; 

• власник рахунку у цінних паперах - товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа». 

 

7. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій 

Товариства Заявником вимоги: 

1). Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам. 

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги: 

• розміщує Вимогу на своєму веб-сайті; 



• розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

• надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та 

банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів. 

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 

України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії Вимоги встановлює обмеження на 

здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну безвідкличну 

вимогу на своєму веб-сайті. 

Товариство з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний: 

• протягом п’яти робочих днів надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги; 

• надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої  Вимоги з реквізитами 

банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), а також надати реквізити такого 

рахунка. 

Товариство зобов’язано 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 оплату. 

2). Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги: 

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 

України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії Вимоги складає перелік 

акціонерів станом на дату операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до 

виконання розпорядження  Товариства на складання реєстру власників іменних цінних паперів, та надсилає 

його Товариству. 

3). Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються. 

Товариство 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 Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального 

депозитарію цінних паперів. 

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, 

копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і 

придбаватимуться. 

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом 

перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного 

зберігання (ескроу). 

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимогі, 

протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) 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. 



Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у підрозділах ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 

наведених на офіційному сайті банку (https://alfabank.ua/). Підставою для сплати коштів є надання 

акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу. 

4). Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції 

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства 

інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, 

в 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 Товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що 

підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з 

дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги. 

5). Порядок та форма оплати акцій. 

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, 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 

їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою. 

6). Компенсація витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги. 

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник 

вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або 

правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). 

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника 

вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із 

доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати. 

 

Контактний телефон для зворотних зав’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після 

отримання акціонерами цієї «Вимоги»: (044) 569-49-17, (044) 569-49-18. 

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно законодавства. 

 

            Директор  ТОВ «Компанія «Рідна їжа»    (підпис)    Аксьонов В.Т. 

  

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Голова правління Аксьонов Віталій Тимофійович 

https://alfabank.ua/


  

 


