
 

 

Календарний план оприлюднення інформації, документів та повідомлень, 

оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої 

інформації (далі –календарний план)  ПАТ “Одескабель” на 2023р. 

 

Інформація, яка підлягає оприлюдненню  Дата оприлюднення або 

строк оприлюднення 

Розміщення календарного плана оприлюднення інформації на 

власному веб-сайті http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше 31.01.2023 

Розміщення  проміжної інформації емітента цінних паперів за 

IV квартал 2022р. через особу, яка проводить діяльність з 

оприлюднення регульовної інформації від імені ПАТ 

«Одескабель» 

Не пізніше 30.01.2023 

Розміщення проміжної інформації емітента цінних паперів за 

IV  квартал 2022р.  на власному веб-сайті  
http://05758730.smida.gov.ua 

 

Не пізніше 30.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Розміщення балансу станом на 31.12.2022 на власному веб-

сайті  http://05758730.smida.gov.ua/ 

Не пізніше  10.03.2023 

Розміщення звіту про фінансові результати за 2022р. на 

власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше  10.03.2023 

Розміщення звіту про власний капітал за 2022р. на власному 

веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше  10.03.2023 

Розміщення звіту про рух грошових коштів за 2022р. на 

власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше  10.03.2023 

Розміщення приміток до річної фінансової звітності за 2022р. 

на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше  10.03.2023 

Розміщення інформації про чергові загальні збори акціонерів 

через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення 

регульовної інформації від імені ПАТ «Одескабель» 

Не пізніше  30.03.2023 

Розміщення інформації про чергові загальні збори акціонерів 

на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

 

Не пізніше  30.03.2023 

Розміщення проміжної фінансової звітності за I квартал 2023р.  

на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше 30.04.2023 

Розміщення  проміжної інформації емітента цінних паперів за I 

квартал 2023р. через особу, яка проводить діяльність з 

оприлюднення регульовної інформації від імені ПАТ 

«Одескабель» 

Не пізніше 30.04.2023 

Розміщення проміжної інформації емітента цінних паперів за I 

квартал 2023р.  на власному веб-сайті  
http://05758730.smida.gov.ua 

 

Не пізніше 30.04.2023 

Розміщення на власному веб-сайті 

http://05758730.smida.gov.ua інформації про загальну кількість 

акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку 

акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

Не пізніше 30.04.2023 

Розміщення  регулярної річної інформації емітента цінних 

паперів за 2022р. через особу, яка проводить діяльність з 

оприлюднення регульовної інформації від імені ПАТ 

«Одескабель» 

Не пізніше 30.04.2023 

Розміщення  регулярної річної інформації емітента цінних 

паперів за 2022р. на власному веб-сайті  
http://05758730.smida.gov.ua 

 

Не пізніше 30.04.2023 



Розміщення аудиторського висновку на власному веб-сайті 
http://05758730.smida.gov.ua 
 

Не пізніше 30.04.2023 

Розміщення Звіту про управління за 2022р. на власному веб-

сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше 30.04.2023 

Розміщення на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

- Протокола Загальних зборів 
  

 

Не пізніше 05.05.2023 

(протягом 5 робочих 

днів з дати складання 

протоколу та його 

підписання головуючим 

і секретарем загальних 

зборів ) 

Розміщення на власному веб-сайті http://05758730.smida.gov.ua 

- Протокола про підсумки голосування 

 

Не пізніше 10.05.2023 

(протягом 10 робочих 

днів після проведення 

загальних зборів 

акціонерів) 

Розміщення на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

- Звіту наглядової ради 

Не пізніше 10.05.2023 

(протягом 10 робочих 

днів з дати прийняття 

рішення за результатами 

розгляду звіту 

загальними зборами 

товариства) 

Розміщення на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

- Звіту генерального директора 

Не пізніше 10.05.2023 

(протягом 10 робочих 

днів з дати прийняття 

рішення за результатами 

розгляду звіту 

загальними зборами 

товариства ) 

Размещення на власному веб-сайте http://05758730.smida.gov.ua 

- Статуту ( у разі наявності реєстрації змін) 

 

Не пізніше 30.06.2023 

(протягом 5 робочих 

днів з дати державної 

реєстрації статуту та 

зміни до статуту 

товариства) 

 

Розміщення проміжної фінансової звітності за 2 квартал 2023р.  

на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

 

Не пізніше 30.07.2023 

Розміщення проміжної інформації емітента цінних паперів  за 

II квартал 2023р.  через особу, яка проводить діяльність з 

оприлюднення регульовної інформації від імені ПАТ 

«Одескабель» 

Не пізніше 30.07.2023 

Розміщення проміжної інформації емітента цінних паперів за II 

квартал 2023р.  на власному веб-сайті  
http://05758730.smida.gov.ua 

 

Не пізніше 30.07.2023 

Розміщення проміжної фінансової звітності за 3 квартал 2023р.  

на власному веб-сайті  http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше 31.10.2023 

Розміщення  проміжної інформації емітента цінних паперів за 

III квартал 2023р. через особу, яка проводить діяльність з 

оприлюднення регульовної інформації від імені ПАТ 

«Одескабель» 

Не пізніше 31.10.2023 

Розміщення  проміжної інформації емітента цінних паперів за 

III квартал 2023р.   на власному веб-сайті  
http://05758730.smida.gov.ua 

Не пізніше 31.10.2023 



Розміщення на власному веб-сайті   

http://05758730.smida.gov.ua 
- Звіту комітету Наглядової ради з питань призначень та 

винагород (у разі наявності) 

 

Протягом 3 робочих днів 

після затвердження  

Наглядовою радою 

Розміщення на власному веб-сайті   

http://05758730.smida.gov.ua 

- Звіту комітету Наглядової ради з питань аудиту (у разі 

наявності) 

Протягом 3 робочих днів 

після затвердження 

Наглядовою радою 

Розміщення на власному веб-сайті   

http://05758730.smida.gov.ua 

- Положення про винагороду Генерального директора (у разі 

наявності) 

Протягом 10 робочих 

днів з дати  

затвердження 

положення (змін до них) 

Розміщення на власному веб-сайті   

http://05758730.smida.gov.ua 
- Положення про винагороду членів Наглядової ради (у разі 

наявності) 

Протягом 10 робочих 

днів з дати  

затвердження 

положення (змін до них) 

Розміщення на власному веб-сайті   http://05758730.smida.gov.ua 

- Положенння комітету Наглядової ради з питань призначень 

та винагород (у разі наявності)  

Протягом 10 робочих 

днів з дати  

затвердження 

положення (змін до них) 

Розміщення на власному веб-сайті   http://05758730.smida.gov.ua 

- Положенння комітету Наглядової ради з питань аудиту (у разі 

наявності)  

Протягом 10 робочих 

днів з дати  

затвердження 

положення (змін до них) 

Розміщення на власному веб-сайті   http://05758730.smida.gov.ua 

- Політика (внутрішнє положення) товариства з питань 

призначень та винагород (у разі наявності) 

Протягом 10 робочих 

днів з дати  

затвердження 

положення (змін до них) 

Розміщення на власному веб-сайті   http://05758730.smida.gov.ua 

- Положення про кожну філію товариства (у разі наявності) 

Протягом 10 робочих 

днів з дати  

затвердження 

положення (змін до них) 

Розміщення на власному веб-сайті   

http://05758730.smida.gov.ua  
- Звіту про винагороду Генерального директора (у разі 

наявності) 

Якнайшвидше – у день  

затвердження звіту 

Розміщення на власному веб-сайті   

http://05758730.smida.gov.ua  
- Звіту про винагороду членів Наглядової ради (у разі 

наявності) 

Якнайшвидше – у день  

затвердження звіту 

Розміщення на власному веб-сайті   

http://05758730.smida.gov.ua 

- Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності (у разі наявності) 

Якнайшвидше – у день  

затвердження цього 

повідомлення 

 

http://05758730.smida.gov.ua/

