
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Про прийняття рішення про забезпечення існування простих іменних акцій Відкритого 

акціонерного товариства «Городоцьке пiдприємство «Агрохiм» в електронній формі 

Відкрите акціонерне товариство «Городоцьке пiдприємство «Агрохiм» (ідентифікаційний код 

05491304, місцезнаходження: 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. 

Станційна, 2А), надалі – ВАТ «Городоцьке пiдприємство «Агрохiм» або Товариство, повідомляє, 

що 10.02.2023 року, прийнято рішення про забезпечення існування випуску акцій Товариства 

в електронній формі. Реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності) найменування 

згідно з установчими документами - Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство 

«Городоцьке пiдприємство «Агрохiм», Скорочене найменування: ВАТ «Городоцьке пiдприємство 

«Агрохiм», код за ЄДРПОУ 05491304, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 

32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Станційна, 2А, адреса для поштових 

повідомлень - 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Станційна, 2А, 

телефон, факс (03851)31679, Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми 

існування, щодо якого прийнято Рішення (вид/характеристику/серію, різновид, тип цінних 

паперів - акції прості іменні, дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що 

видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску) - дата реєстрації випуску 03.10.2000 р., 

Хмельницьке ТУ ДКЦПФР, № 29/22/1/00, Дублікат свідоцтва від 03.11.2022 р., виданий НКЦПФР, 

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску цінних 

паперів в електронній формі існування - UA2202131007), Підтвердженням прав на цінні папери 

та прав за цінними паперами в електронній формі є обліковий запис на рахунку у цінних 

паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на 

певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах, Реквізити Центрального 

депозитарію, який буде обслуговувати випуск цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення 

(найменування - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код за 

ЄДРПОУ – 30370711, місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г), Реквізити 

депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам 

цінних паперів (найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія 

«ЦЕНТР-ІНВЕСТ», місцезнаходження - 29000, м. Хмельницький вул. Володимирська, 109, 

телефони контактної особи  - +380382702164, +380505211091, Бондар Олександр, код за ЄДРПОУ 

– 21653380, Ліцензія серії AE № 263483, видана 01 жовтня 2013 року Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку). Інформація про потребу укладення власником цінних 

паперів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним 

депозитарною установою (у разі відсутності такого договору). Власнику акцій для здійснення 

операцій з цінними паперами, що йому належать, необхідно укласти договір про обслуговування 

рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою. 

Власник акцій Товариства може обрати депозитарну установу, у якій Товариство буде відкривати 

рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ». 

Для укладення договору власник акцій повинен звернутися до зазначеної депозитарної установи 

за адресою: 

29000, м. Хмельницький вул. Володимирська, 109, у робочі дні з 10 до 17 години. При собі 

необхідно мати оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

Додаткову інформацію щодо укладання договору з депозитарною установою можна отримати за 

телефоном: (380382702164, +380505211091) Бондар Олександр. 

Правління ВАТ «Городоцьке пiдприємство «Агрохiм» 
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