
Публ1чна безвщклична вимога 
про придбання акцш  

ПРИВАТНОГО АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАР1В»

Код СДРПОУ 00379270 
68400, Одеська область, Арцизький район, мюто Арциз,

ВУЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЮ, будинок 4 
(дал1 - Товариство)

Керуючись статтею 652 Закону Украши «Про акцюнерш товариства», я, Колосов 
Михайло Альбертович, е власником 912486 простих Именованих акцш, що складае 98,2567 % 
вщ загально! кш ькоеп простих Именних акцш Приватного акцюнерного товариства 
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » з урахуванням кш ькоеп акцш, що належать 
афш йованш  особ1 - Колосовш Галиш Гвашвш, яка е власником 13594 простих Именованих 
акцш, що складае 1,4638 % вщ загально!' кш ькоеп простих Именних акцш Приватного 
акцюнерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ », разом е власниками 926 
080 простих 1менованих акцш, що складае 99,7205 % вщ загально!’ кш ькоеп простих Именних 
акцш Приватного акцюнерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » 
(СДРПОУ 00379270, дал1 - Товариство), направляю публ!чну безвщкличну вимогу про 
придбання акцш у вс1х власнишв акцш Товариства.

1. Вщомостё про:
■ заявника вимоги - власника домшуючого контрольного пакета акцш (заявника 

вимоги, який е прямо або опосередковано з урахуванням кш ькоеп акцш, що належать 
йому або його афшшованим особам, власником домшуючого контрольного пакета 
акцш станом на дату набрання чинносп Законом Украши вщ 23 березня 2017 року № 
1983-УШ «Про внесения змш до деяких законодавчих акт1в Украши щодо 
пщвищення р1вня корпоративного управлшня в акц1онерних товариствах» та реал1зуе 
права, передбачен! статтею 65-2 Закону Украши «Про акцюнерш товариства») та

■ кожну з аф ш йованих о и б  особи, що набула право власносИ на домшуючий 
контрольний пакет акцш акционерного товариства (якщо на дату вимоги аф ш йоваш  
особи заявника вимоги володши акц1ями товариства).

Станом на дату подання вимоги Заявником вимоги - Колосовим Михайлом  
Альбертовичем, афшшованою особою Заявника вимоги е Колосова Галина 1вашвна.

1.1. Заявник вимоги, власник домшуючого контрольного пакета акцш - громадянин 
Украши: Колосов М ихайло Альбертович.
1.1.1. Ьнформащя про особу: для ф1зичних ошб - громадян Украши: Колосов Михайло 
Альбертович, реестрацшний номер облшово! картки платника податюв 2954120015, паспорт 
з безконтактним електронним ношем №001984826 виданий 19.06.2018 р. орган, що видав 
№5124, адреса реестрацп: 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. 
Преображенська, 3, корп. А, кв. 21; працюе в Приватному акцюнерному товариств1 
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ », посада: директор.
1.1.2. Кшьюсть акцш товариства, що належать (прямо та опосередковано) особ1 шсля 
набуття домшуючого контрольного пакета акцш товариства, та розм1р Г! частки в статутному 
каштал1 товариства, пряме володшня - 912486 простих 1менних акцш, що складае 98,256763 
% статутного каштану Товариства (опосередковане володшня 0%).
1.1.3. 1нформащя про депозитарну установу, в якш вщкрито рахунок у цшних паперах, та 
рекв1зити рахунку у цш них паперах ще! особи (повне найменування депозитарно! установи, 
мюцезнаходження, код за СДРПОУ, рекв1зити рахунку у цш них паперах,): Товариство з 
обмеженою вщ повщальнютю "Швденний репональний децозитарно-торговий фондовий 
центр", мюцезнаходження: 65009, м. Одеса, пров. Курортний, буд. 2, код за СДРПОУ: 
22452796, рекв1зити рахунку у цшних паперах: 402214-ИА10349538; власник рахунку у 
цшних паперах - Колосов М ихайло Альбертович.
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1.1.4. Контакты д а т :  Колосов Михайло Альбертович; Директор Приватного акцюнерного 
товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ », телефон +38(063) 7582426, електронна 
пошта -  ко 1 о з о \тп 1 х аП @и к г. п е!; адреса для листування - 68400, Одеська область, Арцизький 
район, м1сто Арциз, вул. Машиностро1тел1в, будинок 4.
1.1.5. Дата подання повщомлення про набуття права власносп на домшуючий контрольний 
пакет акцш акцюнерного товариства/дата подання повщомлення про нам1р скористатися 
правами, передбаченими статтею 65-2 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» - 
30 с1чня 2020 року.

1.2. Афшьована особа Заявника вимоги, власника домш уючого контрольного пакета 
акцш - громадянка Украши: Колосова Галина 1вашвна.
1.2.1. 1нформащя про особу: для ф1зичних ос1б - громадян Украши: Колосова Галина 
1вашвна (реестрацшний номер обл1ково1 картки платника податюв 2117816345, паспорт серн 
КЕ № 980589, виданий Арцизьким РВ УМВС Украши в Одеськш обласп 26 жовтня 
2015 року, адреса реестраци: Украша, 68400, Одеська область , Арцизький район , м. Арциз , 
провулок Заводський, буд. 8), е членом наглядово-1 ради Приватного акцюнерного товариства 
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ».
1.2.2. Кшькють акцш товариства, що належать (прямо та опосередковано) особ1 шсля 
набуття домшуючого контрольного пакета акцш товариства, та розм1р й  частки в статутному 
каштал1 товариства, пряме володшня - 13594 простих 1менних акцш, що складае 1,463805 % 
статутного каш талу Товариства (опосередковане володшня 0%).
1.2.3. 1нформащя про депозитарну установу, в якш вщкрито рахунок у цшних паперах, та 
рекв1зити рахунку у цш них паперах щеТ особи (повне найменування, мюцезнаходження, код 
за СДРПОУ, рекв1зити рахунку у цшних паперах): Товариство з обмеженою 
вщповщальшстю "Швденний репональний депозитарно-торговий фондовий центр" (код за 
СДРПОУ -  22452796), мюцезнаходження: 65009, м. Одеса, пров. Курортний, буд. 2, 
депозитарний код рахунку у цшних паперах 402214-ПА10349430; власник рахунку у цшних 
паперах - Колосова Галина 1вашвна.
1.2.4. Контактш д а т :  Колосова Галина 1вашвна , адреса для листування: 68400, Одеська 
область, Арцизький район, мюто Арциз, вул. Машиностроггеллв, будинок 4, 
тел. +38(063) 7582426, електронна пошта -  ко1озоут1хаИ@икг.пеГ
1.2.5. Дата подання повщомлення про набуття права власносп на домшуючий контрольний 
пакет акцш акцюнерного товариства/дата подання повщомлення про нам1р скористатися 
правами, передбаченими статтею 65-2 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» - 30 
с1чня 2020 р.

2. ВщомосН про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо р1шення про подання 
до товариства публ1чно1 безвщклично! вимоги було прийняте особами, яю сшльно набули 
право власност1 на домшуючий контрольний пакет акцш (особами, що д1ють сшльно), та 
кожну з ос1б, що Д1яли сшльно пщ час набуття домлнуючого контрольного пакета акцш 
(кожну з ос1б, яю д1ють сп1льно та станом на дату набрання чинносН Законом Украши вщ 23 
березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесения змш до деяких законодавчих аюпв Украши 
щодо пщвигцення р1вня корпоративного управлшня в акц1онерних товариствах» прямо або 
опосередковано з урахуванням юлькост! аки1й, що належать ш  або IX аф1л1йованим особам, 
вже е власниками домшуючого контрольного пакета акцш акцюнерного товариства та 
реал1зують права, передбачеш статтею 65-2 Закону Украши «Про акцюнерш  товариства»), та 
кожну з афшшованих ос1б власник1в акцш товариства, яю спгльно набули право власност1 на 
дом1нуючий контрольний пакет акцш акщонерного товариства (ос1б, що дйоть спшьно) 
(якщо на дату вимоги таю афшшоваш особи володши акц1ями товариства):

Станом на дату подання вимоги до Заявника вимоги вщсутш особи, як1 воло/пють 
акщями Товариства та д1ють сп1льно 13 Заявником вимоги.

3. ВщомосН про акщонерне товариство



3.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦЮ НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРЦИЗЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ », Код СДРПОУ 00379270, мюцезнаходження: 68400, Одеська 
область, Арцизький район, мюто Арциз, вул. Машиностро!тел1в, будинок 4.

3.2. Номинальна варДсть одше! просто! акцн: 6,21 грн. (ипсть гривень 21 копшка).
3.3. Загальна кшьюсть простих акцш Товариства -  928 675 штук.
3.4. Код 18ГМ випуску простих акцш Товариства -  ЫА4000127120.

4. Вщомостт про депозитарну установу, в якш вщкрито рахунок у цшних паперах 
заявника вимоги та рекв1зити рахунку у цшних паперах Колосова Михайла 
Альбертовича:

-  повне найменування депозитарно! установи: Товариство з обмеженою
вщповщальнютю "Ш вденний репональний депозитарно-торговий фондовий 
центр".

-  мюцезнаходження депозитарно! установи: 65009, м. Одеса, пров. Курортний, буд.
2 .

-  щентифшацшний код депозитарно! установи: код за СДРПОУ: 22452796.
-  реквИзити рахунку у цшних паперах: 402214-ЫА10349538.
-  власник рахунку у цшних паперах: Колосов М ихайло Альбертович.

5. Цша придбання акцш та порядок и визначення: Ц ш а придбання акцш складае 
6,21 (нпсть гривень 21 копшка) грн. за 1 просту Именну акщю Товариства.

Ц ш а придбання акцш складае найвигцу цш у з наступних:
1) найвигца цш а акцн, за якою заявник вимоги, його афшшоваш  особи або треп  особи, 

що д1ють спшьно з ним, придбавали акцн цього товариства протягом 12 мюящв, що 
передують даД набуття домшуючого контрольного пакета акцш включно з датою набуття -  
складае - 6,21 (нпсть гривень 21 копшка).

2) найвища цша, за якою заявник вимоги, його афш шоваш особи або треД особи, що 
д1ють спшьно з ним, опосередковано набули право власносД на акцн цього товариства 
протягом 12 мюящв, що передують даД набуття такою особою домшуючого контрольного 
пакета акцш товариства включно з датою набуття, за умови що вартють акцш товариства, яю 
прямо або опосередковано належать такш  юридичнш особц за даними п останньо! р1чно! 
фшансово! звДносД, становить не менше 90 вшсотюв загально! вартосД актив1в тако! 
юридично! особи: акцП товариства опосередковано не набувалися.

3) ринкова варДсть акцш товариства, визначена суб’ектом ощночно! д1яльносД 
вщповщно до статД 8 цього Закону станом на останнш робочий день, що передуе дню 
набуття заявником вимоги домшуючого пакета акцш товариства.

Ринкова варДсть одше! просто! 1менно! акцн ПРИВАТНОГО АКЦЮ НЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » визначено на засадах незалежно! 
оцшки ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (сертифшат ФДМУ № 604/19 вщ 31 липня 2019 року на 
практичну оцшочну д1яльнють), проведено! вщповщно до пункту 3 частини п'ято! статД 65- 
2 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» станом на 28.01.2020 р. (станом на останнш 
робочий день, що передуе дню набуття заявником вимоги домшуючого пакета акцш 
Товариства) суб’ектом ощночно! дЬшьносД вщповщно до законодавства про оцшку майна, 
майнових прав та професшну оцшочну дхяльнють, складае 5,89 (п'ять гривен 89 копшок) 
грн. за 1 просту 1менну акщю Товариства. Ринкова варДсть акцш ПРИВАТНОГО 
АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ », визначена 
станом на 28.01.2020 р., була затверджена Протоколом Наглядово! Ради ПРИВАТНОГО 
АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » вщ 02.03.2020 р.

Оплата акцш здшснюеться виключно у грошовш формт

6. Вщ омосп про банкхвську установу, в якш Заявником вимоги вщкрито рахунок 
умовного збершання (ескроу):

-  повне найменування баншвсько! установи: Публ1чне акцюнерне товариство 
акцюнерний комерцшний банк «1НДУСТР1АЛБАНК»;



-  мюцезнаходження банклвськол установи: 01133, Укрална, м. Кшв, вул. Генерала 
Алмазова, б. 18/7;

-  лдентифлкацлйний код банклвськол установи: код СДРПОУ 13857564;
-  код банка (М Ф О): 313849;
-  номер рахунку: И А 983138490000026220010000152.

7. Влдомостл про порядок реаллзацн публлчнол безвлдкличнол вимоги про придбання 
акцш в услх власниклв акцш товариства особою, яка е власником домшуючого контрольного 
пакета акцлй, або уповноваженою особою (далл - Вимога)

7.1. Порядок повщомлення Центрального депозитарлю цшних паперлв та розкриття 
лнформацп акцлонерам Приватного акщонерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРЮ» (далл - "Товариства" у влдповлдному влдмлнку) протягом наступного 
робочого дня з дня отримання вщ Заявника вимоги:

- розмллцуе й  на власному веб-сайтл та у загальнодоступнлй лнформацлйнлй базл даних 
про ринок цшних паперлв Нацюнальнол комлсн з цшних паперлв та фондового ринку;

- надсилае засвщчену Товариством коплю такол вимоги разом лз засвлдченою коплею 
договору, укладеного млж Заявником вимоги та банклвською установою, в яклй влдкрито 
рахунок умовного зберлгання (ескроу) до Нацюнальнол комлей з цлнних паперлв та фондового 
ринку л Центрального депозитарлю цлнних паперлв.

Центральний депозитарлй цлнних паперлв у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему Укрални:

- наступного робочого дня з дати отримання вщ Приватного акцюнерного товариства 
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » копп Вимоги встановлюе обмеження на здлйснення 
операцлй у системл депозитарного обллку з акцлями товариства та надае депозитарним 
установам на рахунках яких обллковуються акцлл Приватного акцюнерного товариства 
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ », коплю Вимоги разом лз засвлдченою коплею 
договору, укладеного млж Заявником вимоги та банклвською установою, в яклй влдкрито 
рахунок умовного зберлгання (ескроу);

- розмлщуе публлчну безвлдкличну вимогу на своему веб-сайтл;
- протягом трьох робочих днлв з дати отримання вщ Приватного акцюнерного 

товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » заевлдченол копи Вимоги складае 
переллк акцлонерлв товариства та надсилае його Приватному акцлонерному товариству 
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ».

Приватне акцлонерне товариство «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » протягом 
п ’яти робочих днлв з дня отримання вщ Центрального депозитарлю цлнних паперлв переллку 
акцлонерлв надсилае кожному акцлонеру, акцлл якого придбаваються, коплю публлчнол 
безвлдкличнол вимоги. Приватне акцлонерне товариство «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРЮ » зобов’язане надати акцлонеру на його вимогу засвщчену ним коплю 
надлсланол публлчноЧ безвлдкличнол вимоги, а також реквлзити банклвськол установи, в яклй 
влдкрито рахунок умовного зберлгання (ескроу), та реквлзити такого рахунка.

Приватне акцлонерне товариство «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ » зобов’язане 
протягом наступного робочого дня з дати отримання лнформацлл про перерахування 
грошових сум за акцлл, лцо придбаваються, повлдомити про це Центральний депозитарлй 
цлнних паперлв.

7.2. Порядок встановлення дати переллку акцлонерлв, в яких придбаються акцлл пщ час 
реаллзацн Вимоги: Центральний депозитарлй цлнних паперлв у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему Укрални протягом трьох робочих днлв з дати 
отримання вщ Приватного акцюнерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ» 
заевлдченол копи публлчнол безвлдкличнол вимоги складае переллк акцлонерлв та надсилае його 
Приватному акцлонерному товариству «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРЮ ».

7.3. Строк та порядок перерахування коштлв акцлонерам, акцлл яких придбаваються: 
Товариство протягом п ’яти робочих днлв з дня отримання вщ Центрального депозитарлю 
цлнних паперлв переллку акцлонерлв складае список ослб, у яких придбаваються акцлл, лз 
зазначенням суми коштлв, лцо плдлягають сплатл Заявником вимоги на користь кожного 
акцлонера, акцлл якого придбаваються, а також надае такий список банклвськлй установл, в



якому вщкрито рахунок умовного збершання (ескроу). Зазначений список складаеться 
Товариством на ш дстав1 п ерелку  акцюнер1в, отриманого вщ Центрального депозитарпо 
цшних паперлв.

Товариство надсилае кожному акцюнеру, акцй якого придбаваються, кошю Вимоги 
протягом 5 (п’яти) робочих дшв з дати отримання п ерелку  акцюнер1в.

Товариство протягом двох робочих дшв з дня надсилання кожному акцюнеру, акцй' 
якого придбаваються, копи Вимоги повщомляе про це Заявника вимоги 13 зазначенням 
ю лькосп акцш, що належать акцюнерам 1 придбаватимуться.

Шсля надсилання шформацп Заявник вимоги переказуе грошов1 суми за акцн, що 
придбаваються, шляхом перерахування грошових сум в банювську установу, в якому 
Заявником вимоги вщкрито рахунок умовного збершання (ескроу). Перерахування всього 
обсягу грошових сум е належним виконанням Заявником вимоги зобов’язання щодо оплати 
акцш, що придбаваються.

Банювська установа, в якому вщкрито рахунок умовного збершання (ескроу) та який 
зазначений у Вимозц протягом трьох роюв з дати зарахування кош пв на рахунок умовного 
збершання (ескроу) здш снюе перерахування кош пв акционерам, акцй яких придбаваються 
(1ХН1М спадкоемцям або правонаступникам, або шшим особам, яю вщповщно до 
законодавства мають право на отримання к о н т в ) , на зазначеш ними рахунки у банювських 
установах або здшснювати виплату вщповщних кош пв гопвкою . Виплата кош пв 
акцюнерам, акцй яких придбаваються, вщбуваеться у пщроздшах Публ1чного акцюнерного 
товариства акцюнерний комерцшний банк «1НДУСТР1АЛБАНК».

Пщставою для сплати кош пв е надання акцюнером докуменпв, що дозволяють 
щ ентифкувати його особу. У раз1 змши або нев1дпов1дност1 щ ентиф 1кац1Йних даних 
акцюнера даним, що М1стяться у перелку  акц10нер1в, а саме: найменування -  для юридичних 
ос1б, повне 1м ’я, рекв1зити докуменПв, що засв1дчують особу -  для ф1зичних ос1б, акцюнеру 
необхщно додатково надати до банк1всько-1 установи, оригшали або нотар1ально зв1реш копи 
докуменПв, що пщтверджують вщповщн1 зм 1ни. Для проведения виплат особам, яю 
вступили у права спадкування на акцй, власник яких був включений до списку ошб, таю 
особи додатково мають надати банювськш установ1 оригшал або нотар1ально зав1рену коп1ю 
свщоцтва про право на спадщину на вказаш акцй. Виплати ф1зичним особам-сп1ввласникам 
акц1Й вщбуваються за сшльною згодою (заявою) ус1х сшввласниюв або за заявою одного з 
них за умови надання цим сшввласником додатково до шших визначених вище докуменПв 
нотар1ально зав1рено '1 копи дов1реносН вщ ус1х 1нших сшввласниюв на вчинення таких дш.

7.4. Порядок зняття обмеження та переведения депозитарними установами прав на 
акцн: Центральний депозитарш цшних папер1в протягом трьох робочих дшв з дня отримання 
вщ Товариства шформацп про перерахування в повному обсяз1 грошових сум за акцй, що 
придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему, здшснюе зняття обмеження та забезпечуе переведения депозитарними 
установами прав на‘вщпов1дш акцй з рахунюв Тхшх власниюв на рахунок Заявника вимоги. 
Центральний депозитарш цшних папер1в у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему Украши, здшснюе зняття обмеження, встановленого вщповщно до 
Закону Украши «Про акцюнерш товариства», у раз1 неотримання вщ Товариства шформацЙ 
про те, що Заявник вимоги надав документа, що пщтверджують оплату акцш, яю 
придбаваються, протягом одного робочого дня т е л я  90 календарних дшв з дня отримання 
Центральним депозитар1ем вщ Товариства Вимоги.

7.5. Порядок та форма оплати акщй: Шсля встановлення особи акцюнера (його 
спадкоемця чи правонаступника або шшо! особи, яка вщповщно до законодавства мае право 
на отримання к о и т в )  та перев1рки наявносН в нього права на одержания к о н т в  (згщно 13 
списком ос1б, а для спадкоемщв, правонаступниюв або шших о аб , як1 вщповщно до 
законодавства мають право на отримання к о н т в , - також згщно з документами, що 
пщтверджують IX правомочшеть) банювська установа, який обслуговуе рахунок умовного 
збершання (ескроу), здш снюе перерахування к о н т в  на рахунок, зазначений акцюнером 
(його спадкоемцем або правонаступником), або, на 1х вимогу, здшснюе виплату вщповщних 
кошНв гот1вкою. Акц1онер (його спадкоемець, правонаступник, чи 1нша особа, яка 
вщповщно до законодавства мае право на отримання кошПв), шсля одержания кош пв



самостшно забезпечують виконання пов’язаних з цим податкових зобов’язань вщповщно до 
вимог законодавства.

7.6. Порядок компенсацп витрат, що пов’язаш з реал1защ ею Вимоги. Ус1 витрати, 
пов’язаш з вщкриттям та обслуговуванням рахунка умовного збершання (ескроу), несе 
Заявник вимоги. Банювська установи не здшснюе будь-яш утримання з к о п т в , що 
виплачуються акцюнерам (!х спадкоемцям або правонаступникам, або шшим особам, яю 
вщповщно до законодавства мають право на отримання к о н т в ) . Витрати Товариства, 
пов’язаш з виконанням обов’язкового викупу акцш, компенсуються за рахунок Заявника 
вимоги, протягом 30 календарних дш в з дня надходження вщповщно! письмово! заяви вщ 
Товариства разом 13 доданими орипналами або зав1реними коп1ями докуменДв, що 
пщтверджують вказан1 витрати.

Особа, що вказана нижче пщтверджуе достов1рн1СТЬ шформацп, що вказана в 
повщомлення, та визнае, що вона несе вщповщальшсть згщно законодавства:

Контакти для зворотного зв’язку з акщонерами з ус1х питань, що виникатимуть у 
акщонера пкля отримання дано! вимоги: Телефон: +38(063) 7582426, електронна п о ш та - 
ко1озо\'т1хаН@икг.пе1; адреса для листування - 68400, Одеська область, Арцизький район, 
мюто Арциз, вул. Машиностро!тел1в, будинок 4.
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