
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд», код за ЄДРПОУ: 24089818, 
місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахмато-
вої, 3, на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії «J1» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій прат «позняки-Жил-Буд» серії «J1». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії «J1» від 17.05.2016р. 
№58/2/2016, видане 07.06.2016р. Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 108-Кф-С-о від 08 червня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд», код за ЄДРПОУ: 24089818, 
місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахмато-
вої, 3, на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії «Н1» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій прат «позняки-Жил-Буд»серії «н1». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії «Н1» від 18.03.2016р. 
№42/2/2016, видане 30.05.2016р. Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 109-Кф-С-о від 11 червня 
2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд», код за ЄДРПОУ: 24089818, 
місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахмато-
вої, 3, на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії «Е1» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій прат «позняки-Жил-Буд»серії «е1». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії «Е1» від 14.01.2016р. 
№05/2/2016, видане 04.04.2016р. Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 110-Кф-С-о від 11 червня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-

сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд», код за ЄДРПОУ: 24089818, 
місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахмато-
вої, 3, на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії «В1» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій прат «позняки-Жил-Буд»серії «в1». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії «В1» від 14.01.2016р. 
№02/2/2016, видане 15.02.2016р. Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 111-Кф-С-о від 11 червня 
2018 року.

12.06.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

лiкувально-оздоровчих закладiв «Миргородкурорт». 2.Код за ЄДРПОУ: 
02649437. 3. Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., м.Миргород, 
вул. Гоголя, буд.112. 4.Міжміський код, телефон та факс:(05355)53216/53265. 
5.Електронна поштова адреса: skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://mirgorodkurort.ua. 7. Вид особливої 
інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкрит-
тя інформації емітентами цінних паперів: Зміна складу посадових осіб емі-
тента

II. текст повідомлення
ПрАТ «Миргородкурорт» повідомляє, що 11 червня 2018 року на засі-

данні позачергової наглядової ради (протокол № 11, вiд 11.06.2018 року) 
були прийняті рiшення:

- в зв’язку з припиненням дії контракту звільнити: Головний бухгал-
тер – Величко Микола Ілліч, паспорт серії КН № 416657 вид. 11.06.1997р, 
Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області, не володіє акці-
ями емітента, перебував на посаді з 12.04.2007р., посада головного бух-
галтера залишається вакантною; 

- в зв'язку з звільненням з роботи припинити повноваження: Член 
Ради директорів - Величко Микола Ілліч, паспорт серії КН № 416657 вид. 
11.06.1997р, Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області, не 
володіє акціями емітента, перебував на посаді з 21.04.2015р., посада чле-
на Ради директорів залишається вакантною. Звільнена посадова особа 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

2.Голова Ради директорів, 
Генеральний директор (підпис)  О.Д.Гавловський  11.06.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво лIКувально-оЗдоровчих ЗаКладIв «миргородКурорт»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пуБлIчне аКцIонерне 
товариСтво "по 
гаЗопоСтачаннЮ та 
гаЗифIКацIЇ 
"донецьК оБлгаЗ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03361075

3. Місцезнаходження емітента 84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(80626) 42-33-06 (80626) 42-33-06

5. Електронна поштова адреса емітента office@oblgaz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://oblgaz.donetsk.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Голова Наглядової Ради Латиш Раїса Олексiївна (не дала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрано 11.06.2018 р. з числа членiв Наглядової Ради, обра-
них Загальними Зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 11.06.2018р.) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00% на суму 0.01 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу 1 рiк, але не пiзнiше 20.04.2019 р. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - 2008р. - по теперiшнiй час: Центр професiйно-технiчної 
освiти № 2 м. Харкова, старший майстер, 2015-2018рр.: ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛ-
ГАЗ», член Наглядової Ради. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Доне-
цькоблгаз» 11.06.2018 р. (Протокол вiд 11.06.2018). Посадова особа є представ-
ником акцiонера АТ компанiї «Ендлес Мунлайт Лiмiтед» («Endless Moonlight 
Limited»). Секретар Наглядової Ради Нiколаєв Владислав Вiталiйович (не надав 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 11.06.2018 р. з числа членiв На-
глядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. (дата вчи-
нення дiї 11.06.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00% на 
суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, але не пiзнiше 20.04.2019 р. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2017-2018 рр. ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», 
член Наглядової ради. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Донецькобл-
газ» 11.06.2018р. (Протокол вiд 11.06.2018р.). Посадова особа є представником 
акцiонера - компанiї «Трейдiнг Фiлд Лiмiтед» (Treding Field Limited»).

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 

3.2. Найменування посади. Голова правлiння Федорченко Вiталiй Ми-
хайлович
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні).

I. Загальні відомості. 
1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БудагромехЗапчаСтина»

2. Код за ЄДРПОУ: 04836971. 
3. Місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, буд. 2. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (04597)9-64-02. 
5. Електронна поштова адреса: www.budagromekhzapchastyna.informs.net.ua.
6. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

1. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будагромехзапчастина» від 
11.06.2018 р. припинено повноваження посадової особи - члена Наглядової Ради 
ПрАТ «Будагромехзапчастина» Ашихміна Ігора Анатолійовича, що не володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства. Згода на розкриття паспортних даних 
не надана. На посаді перебував 3 (три) роки і 1 місяць; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Підстава прийняття рішення – Протокол 
загальних зборів акціонерів № 24 від 11.06.2018 року; причина прий няття рішен-
ня – переобрання на посаду у зв’язку із закінченням строку повноважень.

2. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будагромехзапчастина» від 
11.06.2018 р. припинено повноваження посадової особи - члена Наглядової 
Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина» Левіт Тетяни Володимирівни, що не воло-
діє часткою у статутному капіталі Товариства. Згода на розкриття паспортних 
даних не надана. На посаді перебувала 3 (три) роки і 1 місяць; непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава прийняття рішен-
ня – Протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 11.06.2018 року; причина 
прийняття рішення – за власним бажанням.

3. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будагромехзапчастина» від 
11.06.2018 р. припинено повноваження посадової особи - члена Наглядової 
Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина» Бестужевої Юлії Миколаївни, що не воло-
діє часткою у статутному капіталі Товариства. Згода на розкриття паспортних 
даних не надана. На посаді перебувала 3 (три) роки і 1 місяць; непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава прийняття рішен-
ня – Протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 11.06.2018 року; причина 
прий няття рішення – за власним бажанням.

4. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будагромехзапчастина» від 
11.06.2018 р. обрано члена Наглядової Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина» 
Лобанова Олександра Миколайовича, що не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, – представника акціонера Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «КРАЙ КЕРАМА» (володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
у розмірі 93,8939%). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обра-
но – 3 (три) роки з 11.06.2018 року. Інші посади, які обіймав протягом останніх 
п’яти років – член Наглядової Ради ТОВ «Край Керама». Підстава прий няття 
рішення – Протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 11.06.2018 року; при-
чина прийняття рішення – вакантна посада.

5. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будагромехзапчастина» від 
11.06.2018 р. обрано члена Наглядової Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина» 
Щьокіну Наталію Миколаївну, що не володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства, – представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КРАЙ КЕРАМА» (володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 
93,8939%). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 (три) 
роки з 11.06.2018 року. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років – 
юрисконсульт ТОВ «Керама Марацці». Підстава прийняття рішення – Протокол 
загальних зборів акціонерів № 24 від 11.06.2018 року; причина прийняття рішен-
ня – вакантна посада.

6. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будагромехзапчастина» від 
11.06.2018 р. обрано члена Наглядової Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина» 
Ашихміна Ігора Анатолійовича, що не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства, – представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «КРАЙ КЕРАМА» (володіє часткою у статутному капіталі Товариства у роз-
мірі 93,8939%). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 
3 (три) роки з 11.06.2018 року. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти 
років – член Наглядової Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина». Підстава прий-
няття рішення – Протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 11.06.2018 року; 
причина прийняття рішення – переобрання на посаду у зв’язку із закінченням 
строку повноважень.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

Директор ПрАТ «Будагромехзапчастина» Пашанов О.В. 11.06.2018

повідомлення 
про проведення позачергових  

загальних зборів 
пуБлІчного аКцІонерного товариСтва «унІвер агро»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕР АГРО», код за 

ЄДРПОУ 34424131, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Жилян-
ська, буд. 59, офіс 102 (надалі – Товариство) відповідно до ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання позачер-
гових Загальних зборів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться 
27 липня 2018 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, 
офіс 102.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Зборах 10:00, закінчення 
10:45. 

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:
1. Акціонеру - документ, що засвідчує особу акціонера. 
2. Представнику акціонера – документ, що засвідчує особу представни-

ка та довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, 
або інші документи, що надають представнику повноваження представля-
ти акціонера на Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 23 липня 2018 року (станом на 24 годину).

1. Обрання Лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товари-

ства.
6. Обрання Директора Товариства.
7. Розподіл прибутків та збитків Товариства.
Акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції, 
оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», 
подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів на адресу Товариства: 01033, м. Київ, вул. Жи-
лянська, буд. 59, офіс 102.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, 
пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за міс-
цезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102. 
Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Товариства Грінбергер Вікторія Павлівна. Довідки 
за телефоном (044) 490-20-55. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://unagr.univer.ua.

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«унІвер агро»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 
Aкціонерне товариство «Турбоатом»; 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, 
факс (057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів. 
ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття річними загальними зборами акціонерного товариства 
рішення про виплату дивідендів: 18.04.2018 р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення річних 
загальних зборів: 532 815 000,00 грн. 

Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
08.06.2018 року Наглядовою радою акціонерного товариства «Турбо-

атом» (Протокол № 11-НР від 08.06.2018 року) прийняті наступні рішення:
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів: 26.06.2018 р.
Строк виплати дивідендів: з 26.06.2018 по 18.10.2018 р.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
ІІІ. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
    М.П.
 11.06.2018 р.

AКцІонерне товариСтво «турБоатом»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФАРМАК»

2. Код за ЄДРПОУ 00481198
3. Місцезнаходження 04080 м. Київ Фрунзе, 63
4. Міжміський код, телефон та факс (044)239-19-40 (044)239-19-40
5. Електронна поштова адреса y.syrotyuk@farmak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.farmak.ua/announcements
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Прийняття рішення про виплату дивідендів

II. текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішен-

ня про виплату дивідендів: 19.04.2018р;
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів:25.06.2018р ;
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-

них зборів (грн): 41820900грн;Строк виплати дивідендів: початок 
12.07.2018 - кінець 27.09.2018;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпо-
середньо акціонерам): через депозитарну систему;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному 
обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на 
отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками 
пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазна-
чаються дати таких виплат: виплату дивідендів за 2017 рік в загальній сумі 
41 820 900 грн. 00 коп. (сорок один мільйон вісімсот двадцять тисяч 
дев’ятсот грн. 00 коп.) здійснити частками пропорційно одночасно всім осо-
бам, які мають право на отримання дивідендів: 

перша частка в загальній сумі 20 910 450 грн. 00 коп. (двадцять мільйо-
нів дев’ятсот десять тисяч чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) в строк з 
12.07.2018р. по 25.07.2018р;

друга частка в загальній сумі 20 910 450 грн. 00 коп. (двадцять мільйо-
нів дев’ятсот десять тисяч чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) в строк з 
10.08.2018р. по 27.09.2018р.

Загальний розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде станови-
ти 5,75 грн. (п'ять гривень 75 копійок).

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.Т.в.о. Виконавчого директора  Костюк В.Г
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) (дата)

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «фармаК»

публічне акціонерне товариство «оснастка»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 

1. Код за ЄДРПОУ 05797977
2. Місцезнаходження 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. 

Луцька, 25
3. Телефон (факс): 0334430387
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет: : www.osnastka.in.ua
5. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення:

Згідно рішення наглядової ради публічного акціонерного товари-
ства «оснастка» (протокол № 2 від 04.06.2018р.) призначено генераль-
ним директором пат «оснастка» марчука в.в. (згода фізичної особи 

на розкриття паспортних даних відсутня). часткою у Статутному капі-
талі володіє в розмірі 0,0055%. непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. обрано на посаду на 3 роки. протягом 
останніх п’ять років обіймав посаду виконавчого директора 
пат «оснастка».

Зміст інформації: 
рішення щодо зміни типу товариства прийняте загальними збора-

ми акціонерів (протокол № 1 від 25.01.2018р.) з метою забезпечення 
вимог діючого Законодавства до акціонерних товариств.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

генеральний директор  в.в.марчук

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«оСнаСтКа»

рІчна ІнформацІя  
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Оснастка», 05797977, Україна Волинська обл. 
45400 м.Нововолинськ вул.Луцька 25, 0334430387

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.06.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: osnastka.pat.ua

4. найменування, код за Єдрпоу аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ», 
25089923

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та поперед-
нього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «оСнаСтКа»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «агрофIрма «троянда»

2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
3. Місцезнаходження: 04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30, 
+380 (44) 430-14-30
5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/?p=448
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
11.06.2018р. на засіданні наглядової ради ПрАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯН-

ДА» (протокол №11/06/2018 вiд 11.06.2018р.) було прийнято рішення припи-
нити повноваження Обрiзкiва Руслана Лук'яновича на посаді директора (од-
ноосібного виконавчого органу). Підстава такого рішення: у зв'язку зі 
створенням Дирекції. Перебував на посаді: з 11.05.2017р. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного роз-
криття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: згідно з п.9.2. ст. 9 статуту 
ПрАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА» (нова редакція), затвердженого Протоколом 
№26/04/18, дата складання: 04 травня 2018 року (на підставі прийнятого рі-
шення загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.04.2018р.) та зареє-
строваним 07.06.2018р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань були припинені 
повноваження директора (як одноосібного виконавчого органу) та призначе-
но Дирекцію у складі директора та заступника директора з правових питань. 

11.06.2018р. на засіданні наглядової ради ПрАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯН-
ДА» (протокол №11/06/2018 вiд 11.06.2018р.) було прийнято рішення при-
значити Обрiзкiва Руслана Лук'яновича на посаду директора. Підстава та-
кого рішення: у зв'язку зі створенням Дирекції. Строк, на який призначено: 
безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти ро-

ків: заступник директора з фінансових питань, директор. Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: згідно з п.9.2. ст. 9 ста-
туту ПрАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА» (нова редакція), затвердженого Про-
токолом №26/04/18, дата складання: 04 травня 2018 року (на підставі прий-
нятого рішення загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.04.2018р.) 
та зареєстрованим 07.06.2018р. в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були при-
пинені повноваження директора (як одноосібного виконавчого органу) та 
призначено Дирекцію у складі директора та заступника директора з право-
вих питань.

11.06.2018р. на засіданні наглядової ради ПрАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯН-
ДА» (протокол №11/06/2018 вiд 11.06.2018р.) було прийнято рішення при-
значити Ремінську Світлану Петрівну на посаду заступника директора з 
правових питань. Підстава такого рішення: у зв'язку зі створенням Дирекції. 
Строк, на який призначено: безстроково. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п»яти років: начальник юридичного відділу. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: згідно з п.9.2. ст. 9 ста-
туту ПрАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА» (нова редакція), затвердженого Про-
токолом №26/04/18, дата складання: 04 травня 2018 року (на підставі прий-
нятого рішення загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.04.2018р.) 
та зареєстрованим 07.06.2018р. в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були при-
пинені повноваження директора (як одноосібного виконавчого органу) та 
призначено Дирекцію у складі директора та заступника директора з право-
вих питань.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Директор  Обрiзкiв Р. Л.
 12.06.2018

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «веСКо»
повне найменування емітента: 

Код за Єдрпоу: 
місцезнаходження:

міжміський код, телефон та 
факс:
електронна поштова адреса:
адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації:
вид відомостей:

публічне акціонерне товариство 
«веско»
00282049
84205, донецька область, 
м. дружківка,  
вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.com.ua 
http://vesco.net.ua/index.php/
actzionery

відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
08 червня 2018 року рiшенням єдиного акцiонера ПАТ «Веско» №54 

надана згода на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової поворотної 
фiнансової допомоги Приватному акцiонерному товариству «Систем 
Кепiтал Менеджмент», м.Марiуполь, просп. Нахiмова, 116-А, код за 
ЄДРПОУ 31227326, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 7,5193%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроб лений не пiзнiше 06.07.2018 року; фiнансова допомога може бути по-
вернена достроково.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Генеральний директор  Є.В. Цимарман

приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«миКолаЇвцемент»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Миколаївцемент»
2. Код за ЄДРПОУ: 00293025
3. Місцезнаходження: 81600 м. Миколаїв, Львівська область, 

вул. Стрийське шосе,1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380324141105, +380324141985
5. Електронна поштова адреса: ychebachova@crhukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.crhukraine.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу 
акціо нерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 25.04.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори ак-
ціонерів публічного акцiонерного товариства «Миколаївцемент». Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань: 12.06.2018 року. Повне най-
менування акціонерного товариства до зміни: Публічне акцiонерне 
товариство»Миколаївцемент». Повне найменування акціонерного това-
риства після зміни: Приватне акцiонерне товариство «»Миколаїв-
цемент»».

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова Правління  Звіринський Андрій Богданович
 12.06.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №111, 13 червня 2018 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтавський дослідний механічний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 01412396
3. Місцезнаходження: 08132 місто Вишневе, вул. Європейська, 23
4. Міжміський код, телефон та факс: /0532/ 60-27-41, /0532/ 60-27-43
5. Електронна поштова адреса: pomz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pomz.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради від 11.06.2018р. достроково припинено пов-

новаження Голови Правління Гордієнка Дмитра Анатолійовича з 
11.06.2018р., особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Воло-
діє часткою статутного капіталу (0,00000001%). Відсутня непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини. На посаді перебував з 22.11.2017р. 
по 11.06.2018р.

Рішенням Наглядової ради від 11.06.2018р. достроково припинено пов-
новаження члена Правління Рудченко Наталії Федорівни з 11.06.2018р., 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. На по-
саді перебувала з 22.11.2017р. по 11.06.2018р.

Рішенням Наглядової ради від 11.06.2018р. обрано Головою Правління 
Дубовенко Тетяну Іванівну з 12.06.2018р., особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Акціями не володіє. Відсутня непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини. Строк призначення — 3 роки. Про-
тягом останніх п'яти років обіймала наступні посади - член Ліквідаційної 
комісії ПАТ «ПДМЗ», член Правління ПАТ «ПДМЗ». 

Рішенням Наглядової ради від 11.06.2018р. обрано членом Правління 
Бочкарьова Олексія Володимировича з 12.06.2018р., особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Акціями не володіє. Відсутня непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини. Строк призначення — 3 роки. 
Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю. 

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова правління  Дубовенко Т.І.
12.06.2018

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«полтавСьКий доСлІдний механІчний Завод»

визначені або поновлені рейтингові оцінки 
тов «ра «еКСперт-рейтинг» за період 01.05.2018–31.05.2018 року

Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова 
оцінка Прогноз Дата останньої 

рейтингової дії
КРАЇНА, ПАТ СК 20842474 РФСС Поновлення uaAА Позитивний 04.05.2018
МИР, ПАТ СК 19209435 РФСС Поновлення uaA- Стабільний 08.05.2018
ФК «Тендерфінсервіс», ТОВ 40724632 РП Присвоєння uaА+ Стабільний 11.05.2018
ХАРТРОН, ПАТ 14313062 РП Поновлення uaВВ+ Стабільний 16.05.2018
Глобус, ПАТ КБ 35591059 РП, РД Поновлення uaАА, ua2+ Стабільний 17.05.2018
АСКА, УАСК 13490997 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 23.05.2018
КРЕМІНЬ, ПАТ СК 24559002 РФСС Поновлення uaAА- Стабільний 23.05.2018

повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «мега-поліс»

(місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська,24 оф. 23  
код Єдрпоу: 30860173)  
(надалі – «товариство»)

16 липня 2018 року об 11 годині 00 хвилин відбудуться позачергові 
загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 
оф. 23

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів проводитиметься з 
10:00 до 11:00 16 липня 2018 року за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах, буде складено станом на 24 годину 10 липня 2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних 
зборів Товариства.

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-
ня позачергових загальних зборів (регламенту зборів).

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції

проекти рішень з питань проекту порядку денного
1. Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати голову та 

членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у на-
ступному складі:

Голова лічильної комісії – головний юрисконсульт Чайковська Людмила 
Борисівна.

Член лічильної комісії – секретар Шпак Катерина Андріївна.
2. Проект рішення з другого питання порядку денного: обрати голову та 

секретаря позачергових загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова зборів – акціонер Сова Костянтин Володимирович;
Секретар зборів – Генеральний директор Товариства Бондар Олек-

сандр Вікторович.
Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних 

зборів (регламент зборів):
- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та проекту рішень до них (вклю-

чаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча 

акція – один голос;
- рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних збо-
рів Товариства та мають голосуючі акції з використанням бюлетенів для 
голосування;

- збори провести без перерви.
3. Проект рішення з третього питання порядку денного: внести зміни до 

Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затверди-
ти Статут Товариства в новій редакції. Доручити голові та секретарю За-
гальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту То-
вариства. Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо 
державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до за-
конодавства України.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, яку оформлено згідно з вимогами чин-
ного законодавства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів, акціо-
нерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішення з питань порядку денного. Акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами зборів до 13 липня 2018 року (включно) з поне-
ділка по п’ятницю з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Богданівська, буд. 24, оф. 23. Відповідальна особа за ознайомлення з 
матеріалами загальних зборів – генеральний директор Товариства – Бон-
дар Олександр Вікторович. Телефон для довідок +38 (044) 290-96-09

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.mega-
polis.biz.

Генеральний директор
ПрАТ «СК «Мега-Поліс»  О.В. Бондар

приватне аКцІонерне товариСтво  
«Страхова КомпанІя «мега-полІС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "ПМК-140"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пере-

сувна механізована колона 140". Код за ЄДРПОУ: 01034490. Місцезна-
ходження: 25018, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Холодно-
ярська,206. Міжміський код, телефон та факс: 050-9304181. Електронна
поштова адреса: pmk140@emіtent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
01034490.smіda.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ПМК-140" від 11.06.2018 ро-

ку в зв'язку з переобранням органів управління товариства, звільнено:
Директор Дуріцин Сергій Анатолійович, розмір пакета акцій: 0%. Голова
наглядової ради Левінков Євген Олександрович, розмір пакета акцій: 11
075,50 грн.; 5,0047%. Член наглядової ради Дуднік Геннадій Степанович,
розмір пакета акцій: 500 грн.; 0,2259%. Член наглядової ради Рибалко
Олександр Іванович, розмір пакета акцій: 458,25 грн.; 0,207%. Голова ре-
візійної комісії Прихідько Лідія Петрівна, розмір пакета акцій: 458,25 грн.;
0,207%. Член ревізійної комісії Шаповал Ніна Миколаївна, розмір пакета
акцій: 395 грн.; 0,1785%. Член ревізійної комісії Мянікокс Надія Павлівна,
розмір пакета акцій: 395 грн.; 0,1785%. Посадові особи перебували на
займаних посадах з 03.02.2018р. по 11.06.2018р. Обрано: Директор Бри-
нін Михайло Юрійович, розмір пакета акцій: 14 491,75 грн.; 6,5485%. Про-
тягом останніх 5 років займав інші посади: директор ТОВ "Будпостач". На
посаду обраний терміном на 5 років. Член наглядової ради Левінков Єв-
ген Олександрович, розмір пакета акцій: 11 075,50 грн.; 5,0047%, обраний
як акціонер. Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор ПП
"Авто-музика". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядової
ради Дуднік Геннадій Степанович, розмір пакета акцій: 500 грн.; 0,2259%,
обраний як акціонер. Протягом останніх 5 років займав інші посади: при-
ватний підприємець. На посаду обраний терміном на 3 роки. Член нагля-
дової ради Рибалко Олександр Іванович, розмір пакета акцій: 458,25 грн.;
0,207%, обраний як акціонер. Протягом останніх 5 років не займав інших
посад. На посаду обраний терміном на 3 роки. Двох членів наглядової ра-
ди буде обрано пізніше, місця залишаються вакантними. Член ревізійної
комісії Прихідько Лідія Петрівна, розмір пакета акцій: 458,25 грн.; 0,207%.
На посаду обрана терміном на 3 роки. Протягом останніх 5 років не зай-
мала інших посад. Член ревізійної комісії Шаповал Ніна Миколаївна, роз-
мір пакета акцій: 395 грн.; 0,1785%. Протягом останніх 5 років займала ін-
ші посади: директор ТОВ "Аудиторська фірма "Княгиня". На посаду обра-
на терміном на 3 роки. Член ревізійної комісії Мянікокс Надія Павлівна,
розмір пакета акцій: 395 грн.; 0,1785%. Протягом останніх 5 років не зай-
мала інших посад. На посаду обрана терміном на 3 роки.

Рішенням наглядової ради від 11.06.2018 року обрано: Голова наглядо-
вої ради Левінков Євген Олександрович, розмір пакета акцій: 11 075,50
грн.; 5,0047%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор ПП
"Авто-музика". На посаду обраний терміном на 3 роки.

Рішенням ревізійної комісії від 11.06.2018 року обрано: Голова ревізій-
ної комісії Прихідько Лідія Петрівна, розмір пакета акцій: 458,25 грн.;
0,207%. На посаду обрана терміном на 3 роки. Протягом останніх 5 років
не займала інших посад. Посадові особи згоди на оприлюднення паспор-
тних даних не надали. Посадові особи непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Директор Бринін Михайло Юрійович.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«Страхова КомпанІя «КняЖа лайф 
вІЄнна ІнШуранС груп»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 585 55 08, 
+38 044 585 55 07
5. Електронна поштова адреса: Info@kniazha-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kniazha-life.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Згідно Наказу № 88-к від 12.06.2018 року Шевченко Тетяна Анатоліївна 

призначена (переведена) на посаду головного бухгалтера з 13.06.2018 р. 
по 09.02.2021 р. на період соціальної відпустки по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку головного бухгалтера Семеніхіної О.А.

Шевченко Т.А. згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Па-
кетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років обіймала посади заступника Голови Правління з фі-
нансових питань та головного бухгалтера.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова Правління  Грицута Д.О.
12.06.2018

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«уКрпрофтур»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Укрпрофтур"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02605473

3. Місцезнаходження емітента 02002 м. Київ  
вул. Раїси Окiпної, буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 6504983 (067) 5685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ukrproftyr@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://www.ukrproftur.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР» (код 
ЄДРПОУ 02605473) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 23.04.2018 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 
роцi. Наглядовою радою ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Постанова № П-147-3 вiд 
06.06.2018р.) було визначено 14.06.2018 року датою складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власни-
кам простих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 2410100,00 
(два мільйони чотириста десять тисяч сто) гривень 00 копiйок. Строк ви-
плати дивiдендiв власникам простих iменних акцiй: з 15.06.2018 р. по 
22.10.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо 
акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися кiлькома рiвними частками 
пропорцiйно кожного мiсяця протягом усього строку виплати дивiдендiв.

Президент ____________ Стрiлець Сергiй Миколайович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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1. ПРАТ АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 5
2. ПРАТ АО ГАЛАНТ 8
3. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 3
4. ПРАТ ВБД УКРАЇНА 8
5. ПАТ ВЕСКО 5
6. ПАТ ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ 2
7. ПРАТ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» 2
8. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 5
9. ПАТ ОСНАСТКА 3
10. ПАТ ОСНАСТКА 4
11. ПАТ ОСНАСТКА 4
12. ПАТ ПМК-140 7
13. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
14. ТОВ РА ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ 6
15. ПРАТ СК МЕГА-ПОЛІС 6
16. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 7
17. АТ ТУРБОАТОМ 4
18. ПРАТ УКРПРОФТУР 7
19. ПАТ УНІВЕР АГРО 3
20. ПАТ ФАРМАК 4

прат «вБд уКраЇна». Код за Єдрпоу 00445937.
повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента). 
1. Місцезнаходження 08132, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, 
м.Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7

2. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-52-60 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://wimm-bill-dann.com.ua/

текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

пинення повноважень Голови Правлiння Нiмченко Орисi Миколаївни 
прий нято у зв’язку з закiнченням термiну обрання.Паспорт Серiя, №: Зго-
да фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє 
ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ. 

Пропрацювала на посадi з 12.06.2015 р.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-

рання Голови Правлiння Нiмченко Орисi Миколаївни прийнято 
12.06.2018  р. на засiданнi НР товариства, протокол б/н. Паспорт Серiя, 
№: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана. 
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.Попередня посада: Голова 
Правлiння.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Керiвник напрямку 
«Виробництво» ПАТ «ВБД Україна», керiвника.Термiн призначення: 
вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«ао галант»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
І. Загальні відомості. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АО ГАЛАНТ». Місцезнаходження 04080, 
м. Київ, вул. Чорноморська,1. Код за ЄДРПОУ: 01552492. Міжміський код, 
телефон та факс: (044)463-74-38 . Електронна поштова адреса: info@
aogalant.kiev.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: http://aogalant.kiev.ua/
doc/. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів. 

II. текст повідомлення. Наглядовою радою прийняте рішення від 
12.06.2018 року (Протокол № 15) про надання згоди на вчинення значного 
правочину. Предмет правочину: надання нежитлових приміщень в оренду. 
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину: 1735,1 тис. грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
7865,9 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 22,06%. Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину статутом не передбачені. 

ІІІ. особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Генеральний директор Шаперенков В.О. 12.06.2018
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