
№77 (2830) 23.04.2018 р. (частина 2)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 81

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "страхова 
комПанIя "аверс"

2. Код за ЄДРПОУ 35489734
3. Місцезнаходження 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 455 03 21 044 404 50 70

5. Електронна поштова 
адреса

info@sk-avers.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

sk-avers.com.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить: 10 і більше відсотків простих акцій акці-
онерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на 

пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.17р., 
отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» 19.04.18р. повiдомляє про змiну власникiв акцiй, 

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр паке-
ту акцiй акцiонера – юридичної особи (код за ЄДРПОУ 03358529, 
мiсцезнаходження:м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 93) зменшився з 
6900 до 0 простих iменних акцiй емiтента, що становить 0,0% до статутного 
капiталу емiтента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi 
Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.17р., отриманого 
вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй Украї-
ни» 19.04.18р. повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера – 
фiзичної особи збiльшився з 6100 акцiй до 13000 простих iменних акцiй 
емiтента, що становить 65,0% до статутного капiталу емiтента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi 
Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.1217р., отриманого вiд 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 
19.04.18р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:розмiр пакету акцiй акцiонера – юридичної 
особи ТОВ «БАСК Лтд» (код за ЄДРПОУ 16481065, мiсцезнаходження: м. Київ, 
бульвар В.Гавела, буд. 8В) зменшився з 5600 простих iменних акцiй емiтента 
до 4570 акцiй, що становить 22,85 % до статутного капiталу емiтента.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Петренко олександр вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцIо нер не 

товариство "Ло ГIс тичний центр каЛинIвка"
2. Код за ЄДРПОУ: 33124753
3. Місцезнаходження: 08623, смт.Калинiвка Васильковського району Ки-

ївської областi, вул.Iндустрiальна, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: +380504194262 +380504194262
5. Електронна поштова адреса: sss@lc-k.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.lc-k.com.ua/osobl.htm
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Логiстичний центр КАЛИНIВКА» 

20 квiтня 2018 р. прийняте рiшення про обрання компанiї ТОВ «Епiцентр К», 
Україна (ЄДРПОУ 32490244), на посаду Ревiзора ПрАТ «Логiстичний центр 
КАЛИНIВКА». Пiдстава такого рiшення: рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства про обрання особи Ревiзором акцiонерного товариства. Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства. Особа призначена на дану по-
саду строком на 5 рокiв. Особа володiє 17 000 шт. простих акцiй у статутно-
му капiталi Емiтента, що становить 65,1965% вiд статутного капiталу това-
риства. Займала вказану посаду протягом останнiх 3-х рокiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Бондар сергiй васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 
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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) 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчне акцІонерне 

товариство «наФтохІмІк ПрикарПаття». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00152230.
3. Місцезнаходження: 78400, Україна, Івано-Франківська обл., м. На-

двірна, вул. Майданська, буд. 5, 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 501837, (0342) 501844. 
5. Електронна поштова адреса: GavrylyukIR@nnpz.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.nnpz.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: про зміну 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
1. 17.04.2018 р. згідно з рiшенням Загальних зборів акцiонерiв 

ПАТ «НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ» (протокол Загальних зборiв №1/2018 
вiд 17.04.2018 р.), у зв’язку з закінченням терміну повноважень, припинено 
повноваження: Голови Наглядової ради Шкапрової наталiї миколаївни 
(паспорт АК №660598 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 10.01.2000 р.), частка в статутному капiталi емі-
тента 0.000007 %, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 0.25 грн., 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, строк про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р; 
члена Наглядової ради нiколенка Геннадiя Iвановича (паспорт ЕА 
№259597 виданий Олександрiйським МВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi 25.03.1997 р.), частка в статутному капiталi емітента 0.000007 %, 
розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 0.25 грн., непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, строк протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р; члена Нагля-
дової ради вовкобоя Димитрiя олексiйовича (паспорт АЕ №338664 ви-
даний Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 09.09.1996 р.), частка в статутному капiталi емітента 0.000007 %, 
розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 0.25 грн., непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, строк протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р; члена Нагля-
дової ради мацiпури андрiя васильовича (паспорт АК №427338 виданий 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
24.02.1999 р.), частка в статутному капiталi емітента 0.000007 %, розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать особi: 0.25 грн., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає, строк протягом якого особа перебува-
ла на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р; члена Наглядової ради 
моторiна владислава олександровича (паспорт АК №298233 виданий 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
12.10.1998 р.), частка в статутному капiталi емітента 0.000007 %, розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать особi: 0.25 грн., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає, строк протягом якого особа перебува-
ла на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р; члена Ревiзiйної комісії коля-
денко наталiї Iванiвни (паспорт АК №214149 виданий Днiпропетровським 
РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 08.07.1998 р.), частка в ста-
тутному капiталi емітента 0.000015 %, розмiр пакета акцiй емiтента, якi на-
лежать особi: 0.50 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає, строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. 
до 17.04.2018 р; члена Ревізійної комісії Жучені Дмитра Борисовича (пас-
порт АЕ №712813 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 07.07.1997 р.), не володiє часткою в статутному 
капiталi емітента, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 0 грн., 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, строк про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.

2. 17.04.2018 р. згідно з рiшенням Загальних зборів акцiонерiв 
ПАТ «НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ» (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 

17.04.2018 р.) обрано: членом Наглядової ради строком на 3 р. Шкапрову 
наталiю миколаївну (паспорт АК №660598 виданий Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 10.01.2000 р.), яка володіє част-
кою в статутному капiталi емітента в розмірі 0.000007 %, розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать особi: 0.25 грн., непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає, є представником акцiонера ROMANNOR 
INVESTMENTS LTD, іншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
5-ти років: ТОВ «РУШ», адміністратор, обрана Головою Наглядової ради 
ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» на засiданнi Наглядової ради 
17.04.2018  р; членом Наглядової ради строком на 3 р. нiколенко Геннадiя 
Iвановича (паспорт ЕА №259597 виданий Олександрiйським МВ УМВС 
України в Кiровоградськiй областi 25.03.1997 р.), який володіє часткою в ста-
тутному капiталi емітента в розмірі 0.000007 %, розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать особi: 0.25 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає, є представником акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD, 
іншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти років: ТОВ «ФК 
IНВЕСТКОНСАЛТIНГ», фахiвець; членом Наглядової ради строком на 3 р. 
Пугача Юрiя володимировича (паспорт АН 112865 виданий Амур-
Нижньоднiпровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
17.03.2003 р.), який не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 0 грн., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає, є представником акцiонера WEAVERNAL 
HOLDINGS LTD, іншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: 
Голова Правлiння ПрАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ»; членом 
Наглядової ради строком на 3 р. моторiна владислава олександровича 
(паспорт АК №298233 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 12.10.1998 р.), який володіє часткою в статутному 
капiталi емітента в розмірі 0.000007 %, розмiр пакета акцiй емiтента, якi на-
лежать особi: 0.25 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає, є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD, іншi 
посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти років: Комерційний банк, 
юрисконсульт; членом Наглядової ради строком на 3 р. мацiпуру андрiя ва-
сильовича (паспорт АК №427338 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Днiпропетровськiй областi 24.02.1999 р.), який володіє часткою в статут-
ному капiталi емітента в розмірі 0.000007 %, розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать особi: 0.25 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає, є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD, 
іншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ДП «Дніпрокос-
мос», керівник групи; членом Ревізійної комісії строком на 5 р. Гуру Юлію 
олександрівну (паспорт АМ 432354 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi 12.07.2001 р.), яка не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
особi: 0 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, 
іншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ «ЦIК», екс-
перт Департаменту корпоративного управлiння, обрана Головою Ревiзiйної 
комісії ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 
17.04.2018 р; членом Ревiзiйної комiсiї строком на 5 р. коляденко наталiю 
Iванiвну (паспорт АК 214149 виданий Днiпропетровським РВ УМВС України 
в Днiпропетровськiй областi 08.07.1998 р.), яка володіє часткою в статутному 
капiталi емiтента в розмiрi 0.000015 %, розмiр пакета акцiй емiтента, якi на-
лежать особi: 0.50 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає, іншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: 
ТОВ «Альпiна», головний бухгалтер; членом Ревiзiйної комісії строком на 5 р. 
Жученю Дмитра Борисовича (паспорт АЕ 712813 виданий Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.07.1997 р.), який не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать особi: 0 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає, іншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: 
ТОВ «Арлан», директор.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова Правління 
Пат «наФтохІмІк ПрикарПаття» ________________І.о. Юркевич

19.04.2018 р.

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Харчо-
продторг»; Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціо-
нерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
13733276; Місцезнаходження емітента: 07300, Київська обл., м.Вишго-
род, вул..Набережна,7д; Міжміський код, телефон та факс 
емітента:04596-54184; Електронна поштова адреса емітента: info@
gals.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: www.hptv.com.ua; Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну власника акцій, якому на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Повідомляємо, що 18 квітня 2018 року від ПАТ «Національний депо-
зитарій України» був отриманий зведений обліковий реєстр власників 
цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власни-
ка акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товари-
ства, у зв’язку з чим: розмір пакету акцій «фізичної особи», яка володіла 
простими іменними акціями Товариства у кількості 54 шт. збільшився на 
4 шт. акцій і становить 58 шт. акцій, що складає 27.1028% голосуючих 
акцій Товариства. Директор Черв’яківська Людмила Федорівна, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством

Приватне акцІонерне товариство «харчоПроДторГ»
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річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акцІонерне товариство 
«транс-оБоЛонь»

(за 2017 рік)
1. основні відомості про емітента

1.Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ» 05475216 04209 м. Київ, 
вул. Богатирська,11 (044) 413-95-07

2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

23.04.2018

3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.trans-obolon.com.ua

4.Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми, якою проведений аудит 
фінансової звітності 

Перевірка проводилась Товариством з об-
меженою відповідальністю «Аудиторська 
компанія «П.С.П. Аудит» (код ЄДРПОУ 
36412992), Місцезнаходження: 01135, м. Київ, ву-
лиця Золотоустівська, будинок 23 А, /літера «М»
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів № 4276, строк дії з 
23.04.2009 р. до 27.02.2019 р., 
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів: серія та номер Свідоцтва: П 000210, 
Реєстраційний номер свідоцтва: 210, строк дії 
з 30.07.2013 р. до 27.02.2019 р.
Номер та дата видачі свідоцтва про відповід-
ність системи контролю якості, виданого Ауди-
торською палатою України №0728, рішення АПУ 
від 30.11.2017р. №352/4, чинне до 31.12.2022р.

5.Інформація про загальні 
збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
30.03.2017 року. Кворум склав 73,48% від за-
гальної кількості голосуючих акцій. На зборах 
розглянуті наступні питання:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і се-
кретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду 
цього звіту. 
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього звіту. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за резуль-
татами діяльності Товариства за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду 
цього звіту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків То-
вариства за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Зміна типу товариства.

8. Затвердження нової редакції Статуту Това-
риства.
9. Призначення уповноваженої особи на під-
писання Статуту Товариства в новій редакції. 
Проведення реєстрації Статуту Товариства.
10. Про припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради То-
вариства, затвердження цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними та встановлення роз-
міру їх винагороди.
12. Про обрання уповноваженої особи на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про дострокове припинення повноважень 
Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії То-
вариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з 
ними та встановлення розміру їх винагороди.
15. Про обрання уповноважених осіб на підпи-
сання договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Попереднє надання згоди на вчинення 
правочинів.
Загальні збори скликалися Наглядовою ра-
дою Товариства.

6.Інформація про 
дивіденди

За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивіденди не при-
ймались.

2. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

(тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 12776 12 915
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10947 11 151
Довгострокові фінансові інвестиції 592 592
Запаси 485 397
Сумарна дебіторська заборгованість 518 581
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 4
Власний капітал 9190 6 943
Статутний капітал 1441 1 441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1455 -792
Довгострокові зобов'язання 523 3 063
Поточні зобов'язання 3063 2 909
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 0,38351 -0,08343
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0,38351 -0,08343

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5 765 128 5 765 128
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0,0 0,0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0,0 0,0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Директор  с.в.сависько

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», 00232124, 
вул. Зiнькiвська, 57, м.Полтава, Полтавська обл., 36009, 0532-53-41-34; 2. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 19.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http//paaz.com.ua. 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: аудит не проводився; 5. Інформація про загаль-
ні збори: Чергові Загальні збори акціонерів відбулися -28.03.2017р. 

Порядок денний:1). Обрання лічильної комісії, визначення термінів її 
повноважень. 2).Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування. 
3).Звіт Генерального директора ПАТ «ПААЗ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 р. та основні напрями діяль-

ності на 2017 р. 4). Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства у 2016 р. 5). Затвердження річного 
звіту ПАТ «ПААЗ» за 2016 р. 6). Звіт Наглядової ради ПАТ «ПААЗ».  
7). Про прибуток (збиток) ПАТ «ПААЗ» у 2016 р., виплату дивідендів за 
підсумками роботи у 2016 р. та формування фондів Товариства у 2017 р. 
8). Про зміну типу ПАТ «ПААЗ» з ПАТ на ПрАТ та зміну найменування.  
9). Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редак-
ції. 10). Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом ви-
кладення їх в новій редакції. 11). Про припинення повноважень членів 
Наглядової ради. 12). Про обрання членів Наглядової ради. 13). Про 
укладання договорів з членами Наглядової ради. 14). Про припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії. 15). Про обрання членів Ревізійної 
комісії. 16). Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Всі питан-
ня розглянуті та ухвалені. 6. Інформація про дивіденди:За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

ПУБЛІчне акцІонерне товариство «ПоЛтавський автоаГреГатний ЗавоД»
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 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 товари-

ство «УкрмеДФарм».
2. Код за ЄДРПОУ – 22949302.
3. Місцезнаходження - 01103 , м. київ, вул. кiквiдзе, буд. 18-а.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-73-44, (044) 501-73-44.
5. Електронна поштова адреса - ukrmedfarm@ukrmedfarm.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 22949302.smida.gov.ua.
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 - 
Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами ак-

ціонерів приватного акціонерного товариства «УКРМЕДФАРМ» 
20.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу № 01/18 загальних зборів акціонерів приватного акціонерно-
го товариства «УКРМЕДФАРМ» від 20.04.2018 року. Посадова особа Волкова 
Тамiла Григорiвна (паспорт: серія СО номер 988515, виданий 23.04.2002 року 
Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Ревізор 
акціонерного товариства, припинила повноваження. Зміни у складі посадової 

особи емітента обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 15%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 150,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів приватного 
акціонерного товариства «УКРМЕДФАРМ» 20.04.2018 року. Обрання посадо-
вої особи виконано на підставі Протоколу № 01/18 загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства «УКРМЕДФАРМ» від 20.04.2018 року. 
Волкова Тамiла Григорiвна (паспорт: серія СО номер 988515, виданий 
23.04.2002 року Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на поса-
ду Ревізор акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 15%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 150,00 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ПрАТ «Укрмедфарм», завідувач аптечним складом № 2, ПрАТ «Укрмедфарм», 
ревізор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 15 акцій.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Директор   Листопад Юрiй анатолiйович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  23.04.2018
  (дата)

Приватне акцІонерне товариство «УкрмеДФарм»

 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 «УкрмеДФарм».
2. Код за ЄДРПОУ – 22949302.
3. Місцезнаходження - 01103 , м. київ, вул. кiквiдзе, буд. 18-а.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-73-44, (044) 501-73-44.
5. Електронна поштова адреса - ukrmedfarm@ukrmedfarm.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 22949302.smida.gov.ua.
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 попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 20.04.2018 року; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: загальні збори акціонерів Товариства; Відомості щодо 

правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори купівлі-продажу 
товарів; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення: зазначається у разі прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; Гранична су-
купність вартості правочинів: 5 000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 3 755,8 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 133,12743%; Загальна кількість голосуючих акцій: 
100 (сто) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах:100 (сто) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 100 (сто) штук; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Директор   Листопад Юрiй анатолiйович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  23.04.2018
  (дата)

 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 «УкрмеДФарм».

2. Код за ЄДРПОУ – 22949302.
3. Місцезнаходження - 01103 , м. київ, вул. кiквiдзе, буд. 18-а.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-73-44, (044) 501-73-44.
5. Електронна поштова адреса - ukrmedfarm@ukrmedfarm.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 22949302.smida.gov.ua.
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.

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів: 20.04.2018 року; Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів: станом на 01.06.2018 року; Розмір 
дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 
(грн.): 329 200 грн.; Строк виплати дивідендів: початок 02.06.2018 року - 
кінець 30.09.2018 року; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну сис-
тему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам готів-
кою або на розрахунковий рахунок акціонера; Порядок виплати 
дивідендів:виплата кількома частками пропорційно всім особам, що мають 
право на отримання дивідендів, в розмірі не менше 5% від загальної суми 
дивідендів. Дата виплат - по мірі надходження грошових коштів на поточ-
ний рахунок або у касу Товариства.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Директор   Листопад Юрiй анатолiйович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  23.04.2018
  (дата)

річна інформація Прат «Придніпровський спецкар'єр» 
 за 2017р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Приднiпровський спецкар'єр», 30742351, 39282, Полтав-

ська обл., Кобеляцький р-н., с.Придніпрянське, 05343-9-77-52; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://30742351.smida.gov.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«ПриДнIПровський сПецкар’єр»
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річна інформація емітента  
Прат «відродження» 

 за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Відродження», 00728629, 37805, Полтавська обл., Хороль-
ський р-н., с.Петракіївка, 05362-32-555. 2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії- 19.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: http://00728629.smida.gov.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«вІДроДЖення»

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 товари-
ство «Шосткинське автотрансПортне ПІДПриємство 15962»

2. Код за ЄДРПОУ: 23996290
3. Місцезнаходження: 41100, сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05449) 2-14-98, 

2-05-74
5. Електронна поштова адреса: vat_23996290@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://23996290.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15962» (надалі – емітент) від 19.04.2018 року (протокол 
№25 від 19.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітен-
та, а саме:

- припинено повноваження голови ревізійної комісії емітента - Бонда-
ренка Михайла Григоровича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії емітен-
та. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 3 000 штук простих іменних акцій, що дорівнює 0,067873% розміру 
статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 750 грн. На 
зазначеній посаді перебував – з 20.04.2015 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента – Дворець-
кого Віктора Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії емітента. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі  
3 000 штук простих іменних акцій, що дорівнює 0,067873% розміру статут-
ного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 750 грн. На за-
значеній посаді перебував – з 20.04.2015 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента – Босенка 
Сергія Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з закінчення терміну повноважень ревізійної комісії емітента. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі  
3 000 штук простих іменних акцій, що дорівнює 0,067873% розміру статут-
ного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 750 грн. На за-
значеній посаді перебував – з 20.04.2015 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента – Бондаренко Михайла Григо-
ровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-

ністю обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 19.04.2018 року. 
Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 3 000 штук простих іменних 
акцій, що дорівнює 0,067873% розміру статутного капіталу емітента, загаль-
ною номінальною вартістю 750 грн. Протягом останніх п’яти років посадова 
особа займала посади: водій, голова ревізійної комісії емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента – Дворецького Віктора Васи-
льовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 19.04.2018 року. 
Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 3000 штук простих імен-
них акцій, що дорівнює 0,067873% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 750 грн. Протягом останніх п’яти років 
посадова особа займала посади: водія, член ревізійної комісії. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента – Босенка Сергія Миколайо-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-
ністю обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 19.04.2018 року. 
Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 3000 штук простих імен-
них акцій, що дорівнює 0,067873% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 750 грн. Протягом останніх п’яти років 
посадова особа займала посади: водія, член ревізійної комісії. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення ревізійної комісії емітента від 19.04.2018 року (про-
токол №1 від 19.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме:

- обрано голову ревізійної комісії емітента - Дворецького Віктора Васи-
льовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання голови ревізійної комісії емітента, з 19.04.2018 року. По-
садову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 3000 штук простих імен-
них акцій, що дорівнює 0,067873% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 750 грн. Протягом останніх п’яти років 
посадова особа займала посади: водія, член ревізійної комісії емітента. 
Посадова особа непогашеної судимості 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 
із законодавством.

2. Генеральний директор  ____________  м.с. Босенко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  20.04.2018 року
  (дата)

Приватне акцІонерне товариство «Шосткинське автотрансПортне ПІДПриємство 15962»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «IнПроектсервIс»

2. Код за ЄДРПОУ: 14307506
3. Місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, проспект Центральний 

(Ленiна ) буд. 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (0512)47-10-40 (0512)47-47-39
5. Електронна поштова адреса: ipc@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ipc.mk.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018р. (протокол вiд 
19.04.2018р.) припинено повноваження Генерального директора Фастовця 

Костянтина Володимировича (особа не надала згоди на оприлюденення 
персональної iнформацiї). Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi товариства12.076%.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
Генерального директора - 1 рiк. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року (протокол вiд 
19.04.2018р) на посаду Генерального директора Товариства обрано Фастов-
ця Костянтина Володимировича (особа не надала згоди на оприлюденення 
персональної iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi товариства 12.076%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв- Генеральний директор 
ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС», голова правлiння ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС».

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

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

2. Генеральний директор  Фастовець костянтин володимирович
19.04.2018
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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 това-

риство «Шосткинське автотрансПортне ПІДПриємство 
15962»

2. Код за ЄДРПОУ: 23996290
3. Місцезнаходження: 41100, сумська обл., м. Шостка, вул. Гага-

ріна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05449) 2-14-98, 

2-05-74
5. Електронна поштова адреса: vat_23996290@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://23996290.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО 15962» (надалі – емітент) від 19.04.2018 року (протокол №25 
від 19.04.2018 року), прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надано згоду на 
вчинення емітентом значних правочинів, які можуть вчинятися емітен-
том протягом не більше 1 (одного) року з дати прийняття цього рішен-
ня граничною сукупною вартістю 10 000 тис. грн., предметом (характе-
ром) яких є:

а) продаж основних засобів, будівля складу будівельних матеріалів 
та запасних частин та будівлі складу будівельних матеріалів.

б) придбання рухомого/нерухомого майна.
Надано наглядовій раді емітента повноваження без додаткового 

рішення загальних зборів акціонерів: 

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими зміна-
ми та доповненнями, які будуть укладатись емітентом протягом 1 (од-
ного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів;

- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна 
(майнових прав) емітента, яке підлягає продажу чи придбанню;

- надавати згоду (погодження) на укладання генеральним директо-
ром емітента значних правочинів, рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, 
з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважено генерального директора емітента або особу, що ви-
конує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих 
загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинен-
ня від імені емітента значних правочинів, рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акці-
онерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою емітента 
рішень про їх укладення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звітності становить: 12 206 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить: 81,93%. Загальна кількість 
голосуючих акцій - 3 497 559 штук, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах – 3 496 707 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного 
рішення - 3 496 707 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» прийняття вищезазначеного рішення – 0 штук.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Генеральний директор  _________  м.с. Босенко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  20.04.2018 року
  (дата)

Приватне акцІонерне товариство 
«Шосткинське автотрансПортне ПІДПриємство 15962»

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «УкренерГоремонт»

2. Код за ЄДРПОУ: 21888124
3. Місцезнаходження: 50004, м. Кривий Рiг, вул.10-рiччя Жовтня, буд. 37Б
4. Міжміський код, телефон та факс: 050-458-30-90 (0564) 903-602
5. Електронна поштова адреса: buh@ukrenergoremont.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ukrenergoremont.com/news
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято 
рiшення про переобрання комерцiйного директора Босого Юрiя Павловича 
членом Дирекцiї на новий термiн до «16» квiтня 2021 року. 

Босий Юрiй Павлович (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) займає посаду Комерцiйний директор. Перелiк попереднiх по-
сад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Комерцiйний директор, 
член Дирекцiї ПрАТ « Укренергоремонт ». Змiн щодо посадової особи у 2017 
роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного То-
вариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято рiшення 
про переобрання директора з маркетингу та збуту Сiроклина Павла Феофа-
новича членом Дирекцiї на новий термiн до «16» квiтня 2021 року. 

Сiроклин Павло Феофанович (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) займає посаду Директор з маркетингу та збуту. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: Директор з маркетингу та збуту, член Дирекцiї ПрАТ « Укренергоре-
монт ». Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року, було прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї ПрАТ «Укренергоре-
монт» Саханенко Володимира Олександровича, якого було обрано на 
пiдставi протоколу загальних зборiв №05/11 вiд «11» травня 2011 року. Пе-

ребував на посадi з 11.05.2011р. по 16.04.2018р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року, було прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї ПрАТ «Укренергоре-
монт» Манушина Бориса Евгенiйовича, якого було обрано на пiдставi про-
токолу загальних зборiв №05/11 вiд «11» травня 2011 року.Перебував на 
посадi з 11.05.2011р. по 16.04.2018р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято 
рiшення про обрання головного бухгалтера Пашко Людмили Iванiвни чле-
ном Дирекцiї до «16» квiтня 2021 року. 

Пашко Людмила Iванiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) займає посаду Головний бухгалтер. Перелiк попереднiх 
посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «НВП «Гiрник 
i компанiя» - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер 
ПрАТ «Укренергоремонт». Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято 
рiшення про обрання директора представництва Овчиннiкова Максима 
Анатолiйовича членом Дирекцiї до «16» квiтня 2021 року. 

Овчиннiков Максим Анатолiйович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) займає посаду Директор представництва. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв:Директор представництва ПрАТ «Укренергоремонт». Змiн щодо по-
садової особи у 2017 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади сiроклин Юрiй вiталiйович 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)
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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)

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

«ГРАНДIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391715
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, 

пов. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 562 67 02, (044) 562 67 02
5. Електронна поштова адреса: inga.ivaschenko@arricano.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://grandinvest.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 19.04.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ».

Предмет правочину: додаткова угода від 14.12.2015 до договору по-
зики від 30.01.2006 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент (Кіпр), 
предмет угоди: продовження строку дії договору до 31.12.2016.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 372995,44 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 551979,1тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 67,57%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ» 19.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в пере-
рахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
19.04.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 19.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ».

Предмет правочину: додаткова угода від 14.12.2015 до договору по-
зики від 19.11.2007 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент (Кіпр), 
предмет угоди: продовження строку дії договору до 31.12.2016.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 326976,59 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 551979,1тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 59,24%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 

діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ» 19.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в пере-
рахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
19.04.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 19.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ».

Предмет правочину: додаткова угода від 30.12.2015 до договору по-
зики від 19.11.2007 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент (Кіпр), 
предмет угоди: продовження строку дії договору до 31.03.2017.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 326976,59 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 551979,1тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 59,24%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ» 19.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в пере-
рахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
19.04.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 19.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ».

Предмет правочину: додаткова угода від 15.06.2017 до договору по-
зики від 19.11.2007 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент (Кіпр), 
предмет угоди: продовження строку дії договору до 31.08.2017.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 326976,59 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 551979,1тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 59,24%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАНДІН-
ВЕСТ» 19.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в перера-
хунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину - 19.04.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 19.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ».

Приватне акцIонерне товариство «ГранДIнвест»
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Предмет правочину: додаткова угода від 29.08.2017 до договору 
позики від 19.11.2007 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент 
(Кіпр), предмет угоди: продовження строку дії договору до 
01.01.2018.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 326976,59 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 551979,1тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 59,24%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ» 19.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в пере-
рахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
19.04.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 19.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ».

Предмет правочину: додаткова угода від 29.12.2017 до договору по-
зики від 19.11.2007 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент (Кіпр), 
предмет угоди: продовження строку дії договору до 31.03.2018.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 326976,59 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 551979,1тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 59,24%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ» 19.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в пере-
рахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
19.04.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 19.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД-
ІНВЕСТ».

Предмет правочину: додаткова угода від 19.12.2016 до договору по-
зики від 30.01.2006 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент (Кіпр), 
предмет угоди: продовження строку дії договору до 31.03.2018.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 372995,44 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 551979,1тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 67,57%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 1000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАН-
ДІНВЕСТ» 19.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в 
перерахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату при-
йняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
19.04.2018р.

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

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

2. Генеральний директор  Панченко а. Г. 
19.04.2018

Приватне акцIонерне товариство 
“ФЛекстронIкс сервIс Уа”

річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному 
друкованому виданні) за 2017 рік.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА", 
14313783, Закарпатська , 89600, 
м. Мукачеве, вул. Берегiвська - 
бiчна, буд. 4. (03131) 5-63-31.

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

18.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.brz-flex.com.ua

Голова правління
(А. Векашшi)

Приватне акцIонерне товариство 
«ЗавоД «ПУансон»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство «Завод 
«Пуансон», 14307334, 27400 
кiровоградська область Знам’ янський 
район мiсто Знам’янка 
вул. Дмитрiвська,86, (05233) 2-23-09

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

http://14307334.smida.gov.ua
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рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство «Умт», код 
ЄДРПОУ 23718196, Хмельницьке 
шосе,буд.2, мiсто Вінниця, Вiнницька об-
ласть, 21036, Україна, (0432) 50-25-26

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.umt.net.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство «микоЛаїв-
ське», 00854920 Кіровоград-
ська обл., 25006, м. Кропивницький, 
вул. Шевченка, буд. 6/2 (0522)24-42-87 ,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

nikolaevskoe.pat.ua

рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцІонерне 
товариство «марс», 
14309379, вул.Володимирська, 101, 
м. Київ, Голосiївський, 01033, 
(044)289-88-08, (044)289-88-08

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://mapc.com.ua

рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцІонерне 
товариство «ФІнан со-
во- Промис Ло ва ГрУПа 
«атІка», код ЄДРПОУ 19069997, 
вул.Героїв Дніпра, 7, м.Київ, 04209, 
(044) 278-34-24

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.19069997.smida.gov.ua

рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцІонерне 
товариство «натан-
Інвест», код ЄДРПОУ 33103398, 
Залізничне шосе,4, Київ, 01103, 
(044) 531-97-98

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.natan.in.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«Iста-центр»

річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Iста -центр», 23073489Дніпропетров-
ська, 49051, м. Днiпро, Курсантська,30 
(056) 790-75-49

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.ista-center.dp.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«Українська вІйськово-страхова 

комПанІя»
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 31304718, 
вул.Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, 01135, (044) 230 48 13

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.vsk.com.ua

річна інформація емітентів, 
 які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента

Приватне акцIонерне товариство 
«воЛоДимир-воЛинська ПтахоФаБрика», 

код 00851376
44700 Волинська область, Володимир-Волинський район, c.Федорiвка, 
тел (03342) 2-26-05,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: www.chebaturochka.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

90

річна інформація  
емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код за ЄДРПОУ 05395598, 29000, 
Хмельницька область м. Хмельницький, просп. Миру, 41, (0382) 
712220;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:
19.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію:
https://km.104.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО» , код за ЄДРПОУ 
20197074 ;
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство):
31.03.2017р. проведені чергові Загальні збори акціонерів. Перелiк пи-
тань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря 
Загальних зборiв Товариства. 3.Затвердження порядку (регламенту) 
проведення Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Правлiння Товариства 
за 2016 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 6.Звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту На-
глядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 9.Розподiл прибутку То-
вариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року. 10. Про 
затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.  
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн та доповнень 
до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та 
Ревiзiйнукомiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 
13. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради То-
вариства. 14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15.За-
твердження умов договору (контракту), що укладається з членами На-
глядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Нагля-
дової ради Товариства. 16.Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на 
вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинен-
ня яких є заiнтересованiсть. 17. Про подальше схвалення значних 
правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного Загальних зборiв вiд 
акцiонерiв не надходило.
У ходi зборiв розглянутi та прийнятi рiшення з наступних питань порядку 
денного :
- Обрано лiчильну комiсiю, Голову та секретаря Загальних зборiв Това-
риства;
- Затверджено порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Това-
риства;
- Затверджено звiти органiв управлiння та контролю за 2016 рiк;
- Прийняте рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту На-
глядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- Затверджено рiчний звiт, баланс товариства за 2016 рiк.
З дев»ятого питання порядку денного «Розподiл прибутку Товариства 
(порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року прийнято рiшення: У 
зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства 
у 2016 роцi дивiденди не нараховувати.
По десятому питанню затвердженi основнi напрямки дiяльностi Товари-
ства на 2017 рiк, а саме:
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми;
3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання;
4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду;
5. Оптимiзацiя та модернiзацiя газорозподiльних систем;
6. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат 
газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопро-
водах, спорудах та приладах облiку.

З одинадцятого питання порядку денного «Про внесення змiн та допо-
внень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї» рiшення не прийнято.
З дванадцятого питання порядку денного «Про внесення змiн та допо-
внень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та 
Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї» 
рiшення не прийнято.
По тринадцятому та чотирнадцятому питаннях припинено повноважен-
ня членiв (в т.ч. Голови Наглядової ради Товариства; обрано Наглядову 
раду у повному складi. По п»ятнадцятому питанню затверджено умови 
цивiльно- правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради 
Товариства.З шiстнадцятого питання «Про надання згоди (в т.ч. попере-
дньої) на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» прийнято наступне рiшення: 
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiїобслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладен-
ня Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цьо-
го рiшення договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  
282 200 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят два мiльйони двiстi тисяч гривень 
00 копiйок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
282 200 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят два мiльйони двiстi тисяч гривень 
00 копiйок);
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 916 900 000,00 грн. (дев’ятсот шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот 
тисяч гривень 00 копiйок);
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 98 900 000,00 грн. (дев’яносто вiсiм мiльйонiв 
дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок).
З сiмнадцятого питання «Про подальше схвалення значних правочинiв 
та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» прийнято 
рiшення: 1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортуван-
ня природного газу №1512000715 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), 
укладеного мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«УКРТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйнийкод 30019801), що укладено для за-
безпечення надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього 
Договору.
2. Схвалити укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної 
програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року 
до дати проведення цих Загальних зборiвакцiонерiв Товариства.
6. Інформація про дивіденди:
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось у зв’язку з відсутністю 
чистого прибутку.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 979 462 2 002 191
Основні засоби (за залишковою вартістю) 495 987 487 039
Довгострокові фінансові інвестиції 12 341 68 856
Запаси 4 719 8 004
Сумарна дебіторська заборгованість 1 400 187 1 293 520
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 048 52 295
Власний капітал 100 505 276 172
Статутний капітал 5531 5531
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-120 259 52 565

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 257 147 262 010
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 621 810 1 464 009
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-469,48 -28,95

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

-469,48 -28,95

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 368760 368760
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

- -

ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
По ГаЗоПостачаннЮ та ГаЗиФIкацIї «хмеЛьницькГаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 23226362
3. Місцезнаходження: 25015, м. Кропивницький, Студентський бульвар, 

будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 35 82 21 (0522) 35 82 13
5. Електронна поштова адреса: oukp01@kiroe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kiroe.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової 
ради, Голови Наглядової ради Лавренка Миколи Миколайовича. Непогаше-
ної судимости за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 11.04.2017р., 
на посадi Голови Наглядової ради з 11.04.2017р. Посадова особа володiє 
пакетом акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової 
ради Судака Iгоря Олександровича. Непогашеної судимости за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на 
посадi члена Наглядової ради з 11.04.2017р. Посадова особа володiє паке-
том акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової 
ради Глазової Ольги Валерiанiвни. Непогашеної судимости за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на 
посадi члена Наглядової ради з 11.04.2017р. Посадова особа володiє паке-
том акцiй у розмiрi, що складає 0,000004% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства у повному складi, у тому числi члена Наглядової 
ради Колесника Олега Миколайовича. Непогашеної судимости за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на 
посадi члена Наглядової ради з 11.04.2017р. Посадова особа володiє паке-
том акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства у повному складi, у тому числi члена Наглядової 
ради Куєвди Миколи Валерiйовича. Непогашеної судимости за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на 
посадi члена Наглядової ради з 11.04.2017р. Посадова особа володiє паке-
том акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства у повному складi, у тому числi члена Наглядової 
ради Осадчого Костянтина Євгенiйовича. Непогашеної судимости за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн пере-
бування на посадi члена Наглядової ради з 11.04.2017р. Посадова особа 
володiє пакетом акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства у повному складi, у тому числi члена Наглядової 

ради Шандрука Олександра Тихоновича. Непогашеної судимости за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн пере-
бування на посадi члена Наглядової ради з 11.04.2017р. Посадова особа 
володiє пакетом акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Лавренка Миколу Миколайовича стро-
ком на три роки. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна». Наглядовою радою ПрАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол засiдання Наглядової ради вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Лавренка Миколу Миколайовича. Непо-
гашеної судимости за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», Голова Наглядової ради обирається 
Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переоб-
рання. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала 
наступнi посади: Перший Вiце-Президент юридичної особи, Президент 
юридичної особи. Посадова особа володiє пакетом акцiй у розмiрi, що скла-
дає 0,000002% Статутного капiталу ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Судака Iгора Олександровича строком 
на три роки. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна». Непогашеної судимости за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкрит-
тя iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв поса-
дова особа обiймала наступнi посади: Вiце-Президент з електроенергетич-
ного бiзнесу юридичної особи, Старший Вiце-Президент юридичної особи. 
Посадова особа володiє пакетом акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% 
Статутного капiталу ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Глазову Ольгу Валерiанiвну строком на 
три роки. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна». Непогашеної судимости за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкрит-
тя iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв поса-
дова особа обiймала посаду Директора департаменту корпоративних 
вiдносин i приватизацiї юридичної особи. Посадова особа володiє пакетом 
акцiй у розмiрi, що складає 0,000004% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Колесника Олега Миколайовича стро-
ком на три роки. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна». Непогашеної судимости за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: заступник генерального дирек-
тора з фiнансового iнвестування юридичної особи, Радник Президента 
юридичної особи. Посадова особа володiє пакетом акцiй у розмiрi, що скла-
дає 0,000002% Статутного капiталу ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Куєвду Миколу Валерiйовича строком 
на три роки. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна». Непогашеної судимости за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкрит-
тя iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв поса-
дова особа обiймала наступнi посади: Старший Вiце-Президент юридичної 
особи, Перший Вiце-Президент юридичної особи. Посадова особа володiє 
пакетом акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Осадчого Костянтина Євгенiйовича 
строком на три роки. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова 

Приватне акцIонерне товариство «кIровоГраД оБЛ енерГо»
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особа обiймала посаду юрисконсульта юридичної особи. Посадова особа є 
акцiонером ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» та володiє пакетом акцiй у 
розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу ПрАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛ ЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (протокол вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради 
ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» Шандрука Олександра Тихоновича 
строком на три роки. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 

iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова 
особа обiймала посаду Директор юридичної особи. Посадова особа є 
акцiонером ПрАТ «КIРОВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» та володiє пакетом акцiй у 
розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу ПрАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛ ЕНЕРГО».

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

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

2. Голова Правлiння (підпис) М.П. стрюченко о.м.  18.04.2018

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: ПУБЛIчне акцIонерне 

товариство «київський рIчковий Порт»
2. Код за ЄДРПОУ: 03150071
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Верхнiй Вал, 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-425-24-66 044-425-24-66
5. Електронна поштова адреса: krp@krp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

18.04.2018р. річними загальними заборами ПАТ «КИЇВПОРТ» прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПАТ «КИЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяль-
ності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, 
тобто до 18.04.2019 року включно, а саме:

- характер правочинiв – договори застави строком дії не більш як 
5  (п’ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 
50 000  000 гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв ПАТ «КИЇВПОРТ» за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 73,2343%;

- характер правочинiв – договори іпотеки строком дії не більш як 
5  (п’ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 

50 000 000 гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв ПАТ «КИЇВПОРТ» за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 73,2343%;

- характер правочинiв – договори кредиту строком дії не більш як 
5  (п’ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 
50 000 000 гривень. Вартiсть активiв ПАТ «КИЇВПОРТ» за данними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi - 68 274,00 тис.грн. Спiввiдношення гранич-
ної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПАТ «КИЇВПОРТ» за 
данними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 73,2343%;

- характер правочинiв – договір інвестування, пайової участі, будівни-
цтва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна 
вартість правочинів 50 000 000 гривень. Спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПАТ «КИЇВПОРТ» за данними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 73,2343%.

Вартiсть активiв ПАТ «КИЇВПОРТ» за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 68 274,00 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 34 626 702 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi 
для участi у загальних зборах, - 34 427 343 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняте рiшення - 28 352 194 штук, «проти» 
- 6 075 149 штук.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правлiння Лошак костянтин анатолійович
                                      (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «аБс-Укр»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 

буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2. текст повідомлення
18.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АБС-УКР» 

(Протокол б/н від 18.04.2018р.) прийняте рішення попередньо надати згоду 
на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протя-
гом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства зна-
чних правочинів, у тому числі: укладання договорів купівлі-продажу, дого-
ворів підряду, договорів на виконання робіт, додаткових угод до таких 
договорів, правочинів про передачу майна (майнових прав) Товариства в 
заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства, додаткових угод до дого-
ворів забезпечення Товариства, що діють, та/або забезпечення зобов’язань 
будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-
продажу нерухомого майна; договорів про відчуження основних фондів та 
іншого майна Товариства (в тому числі нерухомого майна, транспортних 
засобів, обладнання та іншого рухомого майна); договорів (контрактів) про 
довгострокову (на три і більше років) оренду (найм) основних фондів та 
іншого майна товариства (в тому числі нерухомого та транспортних засо-
бів); договорів купівлі-продажу цінних паперів; договорів викупу облігацій 
власного випуску; договорів на придбання корпоративних прав на участь в 
інших підприємницьких, господарських товариствах та підприємствах, у 
тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших підприємницьких, 

господарських товариств та підприємств майна, що належить акціонерно-
му товариству; договорів купівлі-продажу, міни, фінансової допомоги; кре-
дитних договорів з банківськими установами, додаткових договорів/угод до 
вже укладених договорів; договорів про надання послуг та/або виконання 
робіт, страхування, оренди та інших договорів щодо права користування, 
договорів на банківське обслуговування, угод, додаткових договорів/угод 
до вже укладених договорів), за якими Товариство виступає чи буде ви-
ступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 953578 тис.грн. 
При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним неза-
лежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, 
збільшення/зменшення вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних ва-
лют. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання до-
даткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови 
попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів 
з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Това-
риством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними збо-
рами; погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, 
яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; на-
давати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (під-
писання) Генеральним директором, посадовими особами органів управлін-
ня Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного 
Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями 
до них. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 476789 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 200. Загальна кількість голосуючих акцій: 4000000 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних збо-
рах: 4000000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення: 4000000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) штук. 

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Генеральний директор _____________ сарахман о.І.
 18.04.2018 р.
 (дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, мiсто Херсон, Пестеля, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/0552/ 48-03-19, 22-61-73

5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.ksoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленер-

го" вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена На-
глядової ради, Голови Наглядової ради Лавренка Миколи Миколайовича. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, скла-
дає 0,000001% . Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на посадi члена Нагля-
дової ради Товариства - з 13.04.2017р., на посадi Голови Наглядової ради 
Товариства - з 13.04.2017р. Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних.

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК «Херсонобле-
нерго» вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена 
Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради Судака Ігоря Олек-
сандровича. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi 
емiтента, складає 0,000001% . Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй 
посадi – 13.07.2017р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена На-
глядової ради Санченка Юрія Миколайовича. Частка, якою володiє поса-
дова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000001% . Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Строк перебування на данiй посадi – з 13.04.2017 р. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена На-
глядової ради Соловйова Юрія Юрійовича. Частка, якою володiє посадова 
особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000051%. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк 
перебування на данiй посадi – з 13.04.2017р. Посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена На-
глядової ради Луценка Івана Васильовича. Частка, якою володiє посадова 
особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000001%. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк 
перебування на данiй посадi – з 13.04.2017 р. Посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена На-
глядової ради Сурядного Віктора Миколайовича. Частка, якою володiє по-
садова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000001%. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Строк перебування на данiй посадi – з 13.04.2017 р. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена На-
глядової ради Коваленка Сергія Анатолійовича. Частка, якою володiє по-
садова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000001%. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Строк перебування на данiй посадi – з 13.04.2017 р. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" 
вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) обрано членом Наглядової ради Лаврен-
ка Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є пред-
ставником акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Рішен-
ням Наглядової ради ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 19.04.2018р. 
(Протокол від 19.04.18р.) Лавренка Миколу Миколайовича з 19.04.2018р. 

обрано Головою Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно до Статуту Това-
риства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової 
ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядо-
вої ради до переобрання. Частка, якою володiє посадова особа в статутно-
му капiталi емiтента, складає 0,000001%. Посадова особа не має непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Віце-Президент, Президент 
юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" 
вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) обрано членом Наглядової ради Судака 
Ігоря Олександровича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представ-
ником акцiонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Частка, 
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000001%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: 
Віце-Президент з електроенергетичного бізнесу, Старший Віце-Президент 
юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" 
вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) обрано членом Наглядової ради Кова-
ленка Сергія Анатолійовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є 
представником акцiонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, скла-
дає 0,000001%. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 
наступнi посади: начальник відділу експлуатації засобів обчислювальної 
техніки інформаційно-технічного департаменту; директор інформаційно-
технічного департаменту юридичної особи. Посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" 
вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) обрано членом Наглядової ради Солов-
йова Юрія Юрійовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представ-
ником акцiонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Частка, 
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000051%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні поса-
ди: член Наглядової ради юридичної особи. Посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" 
вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) обрано членом Наглядової ради Санчен-
ка Юрія Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Част-
ка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000001%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: 
директор департаменту енергоринку та регуляторної політики, заступник 
директора з економіки; директор виробничого департаменту; директор 
виробничо-технічного департаменту юридичної особи. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" 
вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) обрано членом Наглядової ради Жежера 
Анатолія Івановича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представни-
ком акцiонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Не володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймав наступнi посади: начальник відділу моніторингу енергоз-
бутової діяльності юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" 
вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) обрано членом Наглядової ради Луценка 
Івана Васильовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером 
Товариства. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi 
емiтента, складає 0,000001%. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав наступнi посади: в.о. директора департаменту технічної політики, 
директор департаменту технічної політики; директор департаменту техніч-
ної політики юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади І.м.сафронов 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство 
«енерГоПостачаЛьна комПанIя «херсоноБЛенерГо»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 
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ПовІДомЛення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ»
місцезнаходження товариства:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
31 травня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. одеса, 

вул. чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба Прат «оДес-
сІЛьмаШ» (2-й поверх), кімната № 98, відбудуться загальні збори Това-
риства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 31 травня 2018 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), кімната № 98.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, тобто на 24.00 год. 24 травня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства (інформацію щодо порядку участі та голосування на за-
гальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче).
Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

Приватне акцІонерне товариство
 «ГоЛовне сПецІаЛІЗоване констрУкторське БЮро По ГрУнтооБроБних маШинах»

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 

«Турбота»
2. Код за ЄДРПОУ: 30784145
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-79-81, (044) 593-79-81
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст Повідомлення 
Приватне акціонерне товариство «Турбота» повідомляє, що 19.04.2018 

від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів 
станом на 14.04.2018, у звязку з чим стало відомо, що: пакет власника 

ТОВ «Фенікс, К», який становив 491353 шт. 
або 52,171692% голосуючих акцій емітента ( 535533шт. або 56,862710% 

до статутного фонду) збільшився
до 494290шт. або 52,483542% голосуючих акцій емітента ( 538470шт. 

або 57,174559% до статутного фонду).

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

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

2. Директор  Захожий І. в.
20.04.2018

Приватне акцІонерне товариство «тУрБота»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIчне акцIонерне 
товариство «втормет», 00190644, 65005 м. Одеса вул. Бол-
гарська 64, (048) 750-49-73. 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00190644.smida.gov.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Фірма 
«трансаудит» у вигляді тов, 23865010. 5. Інформація про загальні збо-
ри: Черговi збори вiдбулися 25.04.2017. Порядок денний зборiв затвердже-
но Наглядовою радою. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку 
денного з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному 
перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних збо-
рах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, секретаря та затвердження регла-
менту загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 3. Звiт нагля-
дової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердження звiту i 
висновкiв ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товари-
ства у 2016 роцi. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 
2016 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства 
за 2016 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, 
передбачених законом. 7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк. 8. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради 
Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що уклада-
тимуться з ними. 9. Укладення значних правочинiв iз АТ «Ощадбанк».  
10. Затвердження/схвалення значних правочинiв, укладених iз АТ «Ощад-
банк». 11. Укладення значних правочинiв з ПАТ «ВТБ БАНК». 12. Затверджен-
ня/схвалення значних правочинiв, укладених iз ПАТ «ВТБ БАНК». 13. Надан-
ня наглядовiй радi Товариства повноважень щодо прийняття рiшень про 
укладання значних правочинiв, що будуть вчинятися Товариством. 14. На-
дання попереднього схвалення значних правочинiв, що будуть вчинятися 
Товариством. На зборах не розглядалися питання 10 та 12, у зв'язку з 
вiдсутнiстю предмета розгляду. Всi iншi питання порядку денного розглянутi 
та прийнято рiшення 100% голосiв «за», якi зареєструвались для участi в 
загальних зборах, окрiм 8 питання кандидатури обранi шляхом кумулятив-
ного голосування. 6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного 
та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство «ПоЛIIнвест», 
31647390Дніпропетровська , д/в, 49600, 
м. Днiпро, Сiчеславська Набереж-
на, буд.29-А (056) 744-33-86,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

https://smida.gov.ua/site/31647390/

вIДкрите акцIонерне товариство 
«оДеський ЗавоД ПоЛIГраФIчних 

маШин»
річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - вIДкрите акцIонерне то-
вариство «оДеський ЗавоД ПоЛIГраФIчних маШин», 
00243043, 65091 м. Одеса вул. Картамишевська буд. 9, (048) 728-09-63. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 20.04.2018. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - 00243043.
sc-ua.com. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності - АК ФІРМА «ЮРЕЕКС-АУДІТ» 
МПП, 21026966. 5. Інформація про загальні збори - у звітному періоді 
збори не проводились. 6. Інформація про дивіденди - за результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось
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3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 

за підсумками роботи в 2017 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
9. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: https://smida.gov.ua/site/04618079

Інформація про кількість акцій:
Станом на 11.04.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 977 120 (дев`ятсот сiмдесят сiм ти-
сяч сто двадцять) штук простих іменних акцій.

Станом на 11.04.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 734 744 (сiмсот трид-
цять чотири тисячі сiмсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Директор Товариства Клєц С.С. Акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами зборів до 30 травня 2018 року (включно) 
у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва 
з 12.00 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, 4-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за озна-
йомлення з матеріалами зборів особа – Котовець Людмила Олександрів-
на  – Головний бухгалтер, Телефон для довідок: (048) 738-42-48.

31 травня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних 
зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-

ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акці-
онерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «ГскБ «ГрУнтомаШ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 15612,3 15697,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10533,3 10762,0
Запаси 326,7 206,3
Сумарна дебіторська заборгованість 248,0 233,1
Гроші та їх еквіваленти 26,3 18,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9301,2 -8165,4
Власний капітал 1893,2 3029,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 244,3 244,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 13719,1 12668,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1135,8 -1114,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 977120 977120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-1,16 -1,14

Прат «ГскБ «ГрУнтомаШ»
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текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Прат «мк «аЗовстаЛь»

Приватне акцІонерне товариство
«метаЛУрГІйний комБІнат «аЗовстаЛь» (далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул. Лепорсько-

го,  буд.1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «24» травня 2018 року 
о 10.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: Донецька обл., м. маріу-
поль, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 
(юридичне управління).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 
«24» травня 2018 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: «24» травня 2018 року о 09.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: Доне-
цька обл., м. маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 
4-й поверх, к.404 (юридичне управління).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «18» травня 2018 року станом на 24-00 го-
дину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів –  
4 204 000 000 штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів – 4 204 000 000 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:
1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства за 2017 рік.
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2017 рік.
5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 

за 2017 рік.
6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2017 році.
7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загаль-
ними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через упо-
вноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за 
адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, юри-
дичне управління, каб.404, з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 16-00, за 
винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загаль-
них зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіре-
ність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – начальник відділу з управління кор-
поративними правами юридичного управління Федорова Наталя Володи-
мирівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри можуть надсилати на адресу Товариства: 87500, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Лепорського, буд.1, ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Пропозиції ак-
ціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту поряд-
ку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних збо-
рах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 77 733 218 58 287 541
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26 746 768 28 634 869
Запаси 11 161 991 7 263 543
Сумарна дебіторська заборгованість 35 457 752 18 493 315
Гроші та їх еквіваленти 304 293 698 076
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4 603 263 4 925 560

Власний капітал 26 250 667 28 456 848
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1 051 000 1 051 000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4 574 923 4 819 365
Поточні зобов’язання і забезпечення 46 907 628 25 011 328
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(130 947) 558 417

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 187 100 506 4 193 184 673
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,03127) 0,13317

Телефони для довідок Товариства: (0629) 46-72-90, 46-73-42, 46-70-89.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://
azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info. 

Генеральний директор Прат «мк «аЗовстаЛь»    е. о. цкітішвілі

Приватне акцІонерне товариство «метаЛУрГІйний комБІнат «аЗовстаЛь»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство «Бі 
Енд Ейч». 2. Код за ЄДРПОУ: 20006513. 3. Місцезнаходження: 04053 
м. Київ вул. Січових стрільців, 1-5. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 4907066. 5. Електронна поштова адреса: julia.k@bhcons.com.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 20006513.infosite.com.ua. 7. Вид особли-
вої інформації: Прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. текст повідомлення 
Єдиним акціонером товариства прийнято рішення, щодо дати виплати 

дивідендів. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства 
(єдиним акціонером) рішення про виплату дивідендів: 06.04.2018. Дата скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 19.04.2018. 
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних 
зборів (грн): 23704328,91грн. Строк виплати дивідендів: початок 19.04.2018  - 
кінець 05.10.2018; Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонеру. По-
рядок виплати дивідендів: кількома частками до 05.10.2018 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. виконавчий директор Юхименко о. П.

Приватне акцІонерне товариство «БІ енД ейч»
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ПУБЛІчне акцІонерне товариство 
«тУрБоатом»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне 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: прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

18.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Турбоатом» 
(Протокол №23 від 18.04.2018 р.) прийнято рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної 
господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річ-
них загальних зборів значних правочинів, а саме: 

- укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продук-
ції власного виробництва, гранична сукупна ринкова вартість яких не пере-
вищуватиме 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом пере-

доручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загаль-
них зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства 
правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має пра-
во вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких за-
гальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отриман-
ня згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Гранична сукупність вартості правочинів – 3 613 086 тис. грн. 
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-

вої звітності складає 7 226 171 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 50%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 420 424 182, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 385 759 625, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
319  600 823, «проти» прийняття рішення - 1 337 740.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Генеральний директор _________________  в.Г. суботін 
М.П.

19.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчне акцІонерне 
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 зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

У зв’язку з прийняттям річними Загальними зборами Товариства 
18.04.2018 р. (Протокол №23) рішення щодо внесення змін до Статуту То-
вариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, згідно 
якого у Товаристві не передбачено органу управління - Ревізійної комісії та 
згідно отриманих заяв від членів Ревізійної комісії ПАТ «Турбоатом» при-
пиняються повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії – годунової Ганни 
Володимирівни- уповноваженої на представництво інтересів Фонду дер-
жавного майна України у складі Ревізійної комісії Товариства (код ЄДРПОУ 
00032945, місцезнаходження: вул.Генерала алмазова, 18/9, м. Київ 01133, 
частка в статутному капіталі емітента 75,224076%). Згоди на розкриття ін-

формації посадова особа не надала. Перебувала на посаді з 09.08.2016 р. 
Безпосередньо акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Маніної Олени Ва-
силівни представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул.Генерала алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%). Згоди на розкриття інформації посадова особа не 
надала. Перебувала на посаді з 09.08.2016 р. Безпосередньо акціями То-
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має;

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Гнідобор Лариси 
Михайлівни представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул.Генерала алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%). Згоди на розкриття інформації посадова особа не 
надала. Перебувала на посаді з 09.08.2016 р. Безпосередньо акціями То-
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Генеральний директор _________________  в.Г. суботін 
М.П.

19.04.2018 р.

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риство «керама ексПерт», 
єДрПоУ - 37683607, 84100, Донецька 
область, м.слов'янськ, вул.свободи, 
будинок 5, (0626) 668822

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

www.keramaexpert.prat.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риство «Українська 
керамIчна ГрУПа», єДрПоУ - 
22042269, 84100 Донецька область, 
м. слов'янськ, вул.свободи, 5, 
(0626)668820

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

www.uaceramica.prat.ua
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Бережани-
газ». 2. Код за ЄДРПОУ 21136718 3. Місцезнаходження: 47501, м. Бере-
жани, вул. Шевченка,334. Міжміський код та телефон, факс: (03548) 
2-14-29,(03548 (2-25-50) 5. Електронна поштова адреса gaz@ber.te.ua6.
Адреса сторінки в мережі інтернет http://berezhanigaz.tgaz.te.ua 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента. II. Текст повідомлення Загальними зборами акцiонерiв 
18.04.2018(протокол№21) прийнято рiшення припинити 
повноваження:-голови Наглядової ради Караванського Олега Iвановича 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень. Посадова особа була пред-
ставником акціонера ПрАТ «Тернопільгаз». Розмiр пакету акцiй 0%.
Термiн перебування на посадi 1 рiк.-члена Наглядової ради Гаврилюка 
Ярослава Романовича (посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних), пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень. По-
садова особа була представником акціонера ПрАТ «Тернопільгаз». 
Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк.- члена На-
глядової ради Пташника Андрія Юрійовича (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних), пiдстава рiшення:закiнчення 
строку повноважень. Посадова особа була представником акцiонера 
НАК «Нафтогаз України». Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування 
на посадi 1 рiк.- члена Наглядової ради Резніченко Наталії Анатоліївни 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень. Посадова особа була пред-
ставником акцiонера НАК «Нафтогаз України». Розмiр пакету акцiй 
0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк.- члена Наглядової ради Петруха 
Василя Васильовича (посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних), пiдстава рiшення:закiнчення строку повноважень. 
Розмiр пакету акцiй 0,121114%.Термiн перебування на посадi 1 рiк.- го-
лови Ревізійної комісії Туркевич Стефанія Миколаївна (посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних), пiдстава рiшення: рішен-
ня загальних зборів акціонерів від 18.04.2018року .Розмiр пакету акцiй 
0,0%.Термiн перебування на посадi з 31.03.2016р.по 18.04.2018р.- чле-
на Ревізійної комісії Федорійчука Ярослава Петровича (посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних), пiдстава рiшення: рішен-
ня загальних зборів акціонерів від 18.04.2018року. Посадова особа є 
представником акцiонера НАК «Нафтогаз України». Розмiр пакету акцiй 
0,0%. Термiн перебування на посадi з 31.03.2016р.по 18.04.2018р.- чле-
на Ревізійної комісії Кузіва Ігора Григоровича (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних), пiдстава рiшення: рішення за-
гальних зборів акціонерів від 18.04.2018року. Розмiр пакету акцiй 
0,121114%. Термiн перебування на посадi з 31.03.2016р.по 18.04.2018р.- 
голови Правління Ватраль Марії Львівни (посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних), пiдстава рiшення: рішення загальних 
зборів акціонерів від 18.04.2018року. Розмiр пакету акцiй 0,0%. Термiн 
перебування на посадi з 31.03.2016р.по 18.04.2018р. - члена Правління 
Безручко Галини Орестівни (посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних), пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акціоне-
рів від 18.04.2018року. Розмiр пакету акцiй 0,0%. Термiн перебування на 
посадi з 31.03.2016р.по 18.04.2018р. - члена правління Халупи Галини 
Орестівни (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них), пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 
18.04.2018року. Розмiр пакету акцiй 0,0%. Термiн перебування на посадi 
з 31.03.2016р.по 18.04.2018р. - члена правління Безручко Василя Сте-
пановича (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них), пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 
18.04.2018року. Розмiр пакету акцiй 0,0%. Термiн перебування на посадi 
з 31.03.2016р.по 18.04.2018р.- члена правління Зілінської Галини Іванів-
ни (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), 
пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2018року. 
Розмiр пакету акцiй 0,0%. Термiн перебування на посадi з 31.03.2016р.
по 18.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018(протокол 
№21), прийнято рiшення обрати на посаду: - голови Наглядової ради 
Караванського Олега Iвановича(посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних).Пiдстава рiшення: рішення загальних зборів 
акціонерів від 18.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера 
ПрАТ «Тернопiльгаз».Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова правлiння 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення 3 роки.- члена Наглядової 
ради Гаврилюка Ярослава Романовича (посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних).Пiдстава рiшення: рішення загальних 

зборів акціонерів від 18.04.2018р. Посадова особа є представником 
акцiонера ПрАТ «Тернопiльгаз».Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: головний механiк 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення 3 роки.- члена Наглядової 
ради Пташника Андрiя Юрiйовича (посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних).Пiдстава рiшення: рішення загальних збо-
рів акціонерів від 18.04.2018р.Посадова особа є представником 
акцiонера НАК «Нафтогаз України».Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: головний 
фахiвець НАК «Нафтогаз України» Термiн призначення 3 роки.- члена 
Наглядової ради Резнiченко Наталiю Анатолiївну (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава рiшення: рішення 
загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р.Посадова особа є представ-
ником акцiонера НАК «Нафтогаз України».Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi 
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв:заступник 
начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Департаменту майнових та кор-
поративних вiдносин, заступник начальника вiддiлу Управлiння корпо-
ративних прав ПАТ НАК «Нафтогаз України». Термiн призначення  
3 роки.- члена Наглядової ради Петруха Василя Васильовича (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава рiшення: 
рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. Посадова особа є 
акцiонером. Розмiр пакету акцiй 0,121114%.Iншi посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх 5 рокiв: слюсар Бережанського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення 3 роки.- голови Ревізійної ко-
місії Кузіва Ігора Григоровича(посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних).Пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акці-
онерів від 18.04.2018р. Посадова особа є акціонер. Розмiр пакету акцiй 
0,121114%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
5 рокiв: слюсар Бережанського УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».Термiн при-
значення 3 роки.- члена Ревізійної комісії Горського Івана Ігоровича (по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава 
рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р.Посадова 
особа є акцiонер.Розмiр пакету акцiй 0,121114%.Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: слюсар Бережанського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз».Термiн призначення 3 роки. - члена Ревізійної ко-
місії Морозова Дмитра михайловича (посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних).Пiдстава рiшення: рішення загальних збо-
рів акціонерів від 18.04.2018р.Посадова особа є представником 
акцiонера НАК «Нафтогаз України».Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник на-
чальника управління Департаменту внутрішнього аудиту,заступник ди-
ректора Департаменту внутрішнього аудиту, директор Департаменту 
внутрішнього аудиту, керівник групи Служби внутрішнього аудиту 
ПАТ НАК «Нафтогаз України». Термiн призначення 3 роки.- голови Прав-
ління Ватраль Марію Львівну (посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних).Пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акці-
онерів від 18.04.2018р. Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Правління ПАТ «Бере-
жанигаз». Термiн призначення 5 років. - члена Правління Безручко Гали-
ну Орестівну (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних).Пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 
18.04.2018р. Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ПАТ «Бережани-
газ». Термiн призначення 5 років.- члена Правління Халупу Галину 
Орестівну (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них).Пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 
18.04.2018р. Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх 5 рокiв: економіст ПАТ «Бережанигаз». Термiн 
призначення 5 років.- члена Правління Безручко Василя Степановича 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава 
рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. Розмiр 
пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх 5 рокiв: головний інженер Бережанського УЕГГ ПрАТ «Терно-
пільгаз». Термiн призначення 5 років.- члена Правління Гафтко Марію 
Михайлівну (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них).Пiдстава рiшення: рішення загальних зборів акціонерів від 
18.04.2018р. Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх 5 рокiв: майстер Бережанського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення 5 років. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадові особи немають.III. Під-
пис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління ПАТ «Бережанигаз» 
М.Л.Ватраль

ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
По ГаЗоПостачаннЮ та ГаЗиФIкацIї «БереЖаниГаЗ»
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Приватне акцІонерне товариство 
«страхова комПанІя «ПоЛІс-центр» 

річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ»ПОЛIС-ЦЕНТР», 
30649444 Закарпатська , Ужгородський, 
88000, м. Ужгород, вул. Грушевського, 
буд. 78 А (0312) 66-54-38,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформа-
цію

www.poliscentr.com.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«комерцІйний центр»

рІчна ІнФормацІя 
| емІтента цІнних ПаПерІв  

За 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР», 
24943083, вул.Магнітогорська, 1, 
Деснянський р-н, м.Київ, 02660, 
(044)501-80-01

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

24943083.infosite.com.ua

товариство З оБмеЖеноЮ 
вIДПовIДаЛьнIстЮ 

“ДкП “Фармацевтична ФаБрика”
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ДКП "Фармацевтична фабрика", 32744083, 10014 Жито-
мирська обл., м.Житомир вул.Лермонтовська, 5, (0412) 37-94-98; 48-11-31

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: vishpha.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«київське автотрансПортне 

ПІДПриємство 13061»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів
1.код за єДрПоУ 05440979 
1.місцезнаходження 03022, м. київ, вул. васильківська, буд. 24
2.міжміський код,телефон (044)377-73-33
3.адреса сторінки в мережі Інтернет http://katpavtologistika.com 
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 18.04.2018;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: ; Чергові загальні збо-

ри акціонерів Товариства
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 143734 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 482046 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 29,81749%;

Загальна кількість голосуючих акцій: ;132289
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: ;131045
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 130793
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 252;
Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочи-

ну не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства: не 
визначалось..Предмет правочину Договір поруки № 130CL/S2 від 
26.05.2011 року та всіх змін до нього на загальну сумму 4067045,19 EUR, 
що за офіційним курсрм НБУ на дату підписання останньої додаткової уго-
ди № 5 від 23.01.2018 р.складає 143 734 001 грн.24 коп укладений між 
Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

наГЛяДова раДа

ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
«ЗавоД «темП»

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єди-

ним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПУБЛIчне акцIонерне товариство «ЗавоД «темП», 
14309942, 29000 хмельницька область . м. хмельницький Проспект 
миру, будинок 99/101, (038) 263-00-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.temp-mash.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: товариство з обмеженою відповідальністю «аудиторська фір-
ма «Промислова аудиторська спілка», 33100397

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2017р.
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком 

денним:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

2. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Обрання 
голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Затвер-
дження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Звiт 
Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 9. Розподiл прибутку 
i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер 
правочинiв та їх граничну вартiсть/ 11. Припинення повноважень та 
вiдкликання Наглядової ради Товариства. 12. Обрання Наглядової ради 
Товариства. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з члена-
ми Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та 
визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з ними.

роЗГЛяД Питань ПоряДкУ ДенноГо.
Було розглянуто всi пропозицiї до варiантiв рiшень з розгляду пи-

тань порядку денного, якi надавались особою що скликала збори, 
оскiльки iнших пропозицiй не надходило. всi пропозицiї було за-
тверджено.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЧЧИНА-АВТО», 
03112811, Ватутіна,172, м. Вінниця, Вiнницька область, 21011, Україна, 
(0432) 272900

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 20.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію.

www.vinnichyna-avto.ukravto.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ТАВІ», 23101867

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2017 року. Кво-

рум зборів: 99,9985% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на Загальних зборах:1. Обрання членів лічильної комісії річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства.2. Обрання Голови та секрета-
ря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.3.Затвердження регла-
менту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.4. Звіт 
Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвер-
дження висновків Ревізійної Комісії Товариства.7. Затвердження річного 
звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку ( визначення порядку покриття збитків) за підсумками 
діяльності Товариства у 2016 році. 9. Попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Внесення змін 
та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій ре-
дакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11. Визначення 
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та 
на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 12. Затвердження По-
ложення про Наглядову раду Товариства, визначення уповноваженої осо-
би на його підписання. 13. Припинення повноважень членів Наглядової 
Ради. 14. Обрання членів Наглядової Ради

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради. Питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів 
пропонувались Головою Наглядової Ради. Всі питання порядку денного 
розглянуті, по всіх питаннях прийняті відповідні рішення. Результати роз-
гляду питань порядку денного загальних зборів: По першому питанню ви-
рішили: Обрати лічильну комісію у складі: голови лічильної комісії: Степа-
нової Світлани Станіславівни, членів лічильної комісії Волошиної Ольги 
Василівни, Коломійчук Ганни Володимирівни; По другому питанню виріши-
ли: обрати Головою річних Загальних Зборів Товариства Склярова Воло-
димира Олександровича, обрати секретарем річних Загальних Зборів акці-
онерів Товариства Багрія Володимира Васильовича. По третьому питанню 
вирішили: Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів; По 
четвертому питанню вирішили: затвердити Звіт Дирекції Товариства за 
2016 рік. По п’ятому питанню вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік. По шостому питанню вирішили: Затвердити Звіт 
Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік та затвердили висновки Ревізійної 
Комісії Товариства; По сьомому питанню вирішили: Затвердити річний звіт 
Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у скла-
ді: Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року та Звіту про фінансові 
результати Товариства за 2016 рік; По восьмому питанню вирішили по-
криття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в сумі 
719  тис.грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Това-
риства в наступних періодах. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл 
прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не на-
раховувати та не виплачувати; По дев’ятому питанню схвалили укладення 
Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного 
рішення наступних договорів (контрактів): дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених ди-
лерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТО-
МОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 
31 000 000,00 грн.( тридцять один мільйон гривень 00 копійок); дилерських 
договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових 
угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів мар-
ки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. ( тринад-
цять мільйонів гривень 00 копійок); дилерських договорів поставки авто-

мобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених ди-
лерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ 
АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не пере-
вищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок); дилер-
ських договорів поставки автомобілів марки «КІА» та/або додаткових угод 
до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«КІА» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну 
суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. (шістдесят два мільйона гривень 
00 копійок); кредитних договорів з фінансовими установами, загальний су-
купний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гри-
вень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 
договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якос-
ті майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартіс-
тю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 
200 000 000,00 грн. ( двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; договорів надання /отримання фі-
нансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує  
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначе-
них Наглядовою Радою Товариства. Уповноважено Наглядову Раду Това-
риства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових 
угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Това-
риства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну 
договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними За-
гальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (тер-
мін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної 
суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, 
тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що переда-
ється в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.По 
десятому питанню вирішили внести зміни та доповнення до Статуту Това-
риства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповід-
ність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій 
редакції. Затвердили нову редакцію Статуту Товариства. По одинадцятому 
питанню: Вирішили уповноважити Генерального директора Товариства 
підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії 
для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну дові-
реність на вчинення відповідних дій іншій особі. По дванадцятому питанню 
вирішили затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. Уповно-
важити Голову Зборів Склярова Володимира Олександровича підписати 
Положення про Наглядову Раду Товариства. По тринадцятому питанню 
вирішили припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: 
Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І. По 
чотирнадцятому питанню: обрали терміном на три роки Наглядову Раду 
Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталію Олек-
санрівну, Сенюту Ігоря Васильовича. 

По пятнадцятому питанню вирішили затвердити умови цівільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання 
функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, 
обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визнача-
ються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії 
договору - три роки. Уповноважено Генерального директора Товариства 
підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товари-
ства на затверджених Зборами умовах. З усіх питань рішення були при-
йняті акціонерами, що брали участь у Зборах, одноголосно. Пропозицій до 
переліку питань порядку денного Загальних зборів від акціонерів не над-
ходило. У 2017 році проводилися позачергові Загальні збори акціонерів.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 15.12.2017 року. 
Кворум зборів: 99,9865% до загальної кількості голосів. Вимога про скли-
кання позачергових Загальних зборів акціонерів з пропозиціями щодо пе-
реліку питань порядку денного надійшла від акціонера, який є власником 
10 і більше відсотків акцій Товариства - АТ «Українська автомобільна кор-
порація». Перелік питань, що розглядалися на позачергових Загальних 
зборах акціонерів Товариства: 1. Про обрання членів лічильної комісії по-
зачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.2. Про обрання Голови 
та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.3. Про 
затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків.5. Про затвердження Рішення про приватне 
розміщення акцій Товариства та визначення переліку осіб, які є учасника-
ми такого розміщення.6. Про визначення уповноваженого органу Товари-
ства, якому надаються повноваження щодо: - визначення (затвердження) 
ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - залу-
чення до розміщення антиррайтера; - внесення змін до проспекту емісії 
акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 
першими власникаии у процесі приватного розміщення акцій ( у разі якщо 
на запланований обсяг укладено договори з першими власниками та акції 
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повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затвер-
дження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про 
результати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову 
від розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у 
разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 
або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;- письмово-
го повідомлення кожного акціонера, який має переважне правона придбан-
ня розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реаліза-
ції такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному 
друкованому органі.7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, 
яким надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення реалі-
зації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно 
яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечен-
ня укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій 
у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерни-
ми товариством належних їм акцій. Питання до порядку денного позачер-
гових Загальних зборів акціонерів пропонувались Головою Наглядової 
Ради. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях прийняті 
відповідні рішення. Результати розгляду питань порядку денного загальних 
зборів: По першому питанню вирішили обрати лічильну комісію позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова 
лічильної комісії Степанова Світлана Станіславівна; члени лічильної комі-
сії: Волошина Ольга Василівна, Коломійчук Ганна Володимирівна.По дру-
гому питанню вирішили обрати Головою позачергових Загальних Зборів 
акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича, обрати се-
кретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Петренко 
Тамару Михайлівну.

По третьому питанню вирішили затвердити регламент роботи позачер-
гових Загальних Зборів акціонерівТовариства.По четвертому питанню ви-
рішили збільшити статутний капітал Товариства на 5 000 000,00 (п’ять 
мільйонів гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення 500 000 шт. 
(п’ятисот тисяч штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номіналь-
ної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за ра-
хунок додаткових внесків.По п’ятому питанню вирішили затвердити Рішен-
ня про приватне розміщення акцій Товариства ( Додаток №1 до Протоколу 

позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.12.2017 р.). Приватне роз-
міщення акцій Товариства здійснити виключно серед осіб, які є акціонера-
ми Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капі-
талу, тобто на 15 грудня 2017 року, без залучення інвесторів.По шостому 
питанню вирішили визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим 
органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: - визначення 
(затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій; - залучення до розміщення андеррайтера;- внесення змін до 
проспекту емісії акцій;- прийняття рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій ( у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори 
з першими власниками та акції повністю оплачено);- затвердження резуль-
татів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;- повернен-
ня внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встанов-
лені законодавством строки результатів примати таке рішення, або у разі 
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;- письмового пові-
домлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість такого 
права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому 
органі.По сьомому питанню вирішили визначити Генерального директора 
Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повно-
важення:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товари-
ством належних їм акцій.З усіх питань рішення були прийняті акціонерами, 
що брали участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, 
одноголосно.

6. Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів протягом 
звітного та попереднього років не приймались.

Генеральний директор 
Прат «вІнниччина-авто»       Злотницький сергій миколайович 

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 

Страхова компанія «ОНІКС»
2. Код за ЄДРПОУ: 32079024
3. Місцезнаходження: 39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831
5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів - 20.04.2018р.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - загальні 
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова ком-
панія «ОНІКС».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
1.Договори страхування (перестрахування), за якими гранична су-

купна страхова сума (гранична сукупна вартість) визначена у розмірі 
не більше 50 000 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільярдів грн. 00 коп.), що 
можуть бути укладені ПрАТ СК «ОНІКС» за рішенням Генерального 
директора ПрАТ СК «ОНІКС» до дати наступних річних загальних збо-
рів акціонерів, але не пізніше 20 квітня 2019р.

2. Договори з відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних 
паперів), належних Товариству, в тому числі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Градосфера», Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Готельний комплекс «Європейський», Приватного акціо-

нерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз», Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ВАТО», іншого майна Товариства, на 
суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті 
мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК «ОНІКС» за 
рішенням Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» до дати наступ-
них річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 20 квітня 2019р.

3. Договори з придбання у власність Товариства корпоративних 
прав (часток, акцій, цінних паперів), іншого майна на суму (сукупну 
граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 
00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК «ОНІКС» за рішенням Ге-
нерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» до дати наступних річних за-
гальних зборів акціонерів, але не пізніше 20 квітня 2019р.

4. Договори щодо розміщення грошових коштів на депозитних ра-
хунках в банках на суму (сукупну граничну вартість) не більше  
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укла-
дені ПрАТ СК «ОНІКС» за рішенням Генерального директора ПрАТ СК 
«ОНІКС» до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не 
пізніше 20 квітня 2019р.

Гранична сукупність вартості правочинів - 50 500 000 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності станом на 31.12.2017 - 131 731 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках) - 38 335,6993%

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 000 000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах- 6 999 600. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 6 999 600.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення - 0.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  Лавриков а.П.

Приватне акцІонерне товариство страхова комПанІя «онІкс»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне найменування 
емітента: ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
«БIоветФарм»; Код за ЄДРПОУ емітента:00479617; Місцезнаходжен-
ня: 11703 м.Новоград-Волинський вул. Житомирська,100; Міжміський код, те-
лефон та факс емітента:(04141)5-35-02,5-22-55;Електронна поштова 
адреса:biovetfarm_nv@zt.ukrtel.net; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
biovetfarm.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу поса-
дових осiб емiтента. 2. Текст повідомлення:Повноваження Голови наглядової 
ради Лiсовенко Василя Трохимовича (паспорт:СН 183350 виданий Печер-
ським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 16.05.1996) припинено 19.04.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.63660% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi - з 20 квiтня 2017 р. Рiшення прийнято 19.04.2018 р 
загальними зборами акцiонерiв товариства у зв'язку iз закiнченням термiну 
перебування (Протокол №19.04/18 вiд 19.04.2018 року).Повноваження Члена 
наглядової ради Василишиної Таїсiї Василiвни (паспорт:СН183442 виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 16.05.1996) припинено 19.04.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.81970% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi - з 20 квiтня 2017 р. Рiшення прийнято 19.04.2018 р 
загальними зборами акцiонерiв товариства у зв'язку iз закiнченням термiну 
перебування (Протокол №19.04/18 вiд 19.04.2018 року). Повноваження Члена 
наглядової ради Остапчук Валентини Андрiївни (паспорт: ВМ 333056 виданий 
Новоград-Волинський МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 22.04.1997) 
припинено 19.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.08970% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20 квiтня 2017 р. Рiшення 
прийнято 19.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв товариства у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування (Протокол №19.04/18 вiд 19.04.2018 року). 
Голову наглядової ради Лiсовенко Василя Трохимовича (паспорт: СН 183350 
виданий 16.05.1996) обрано 19.04.2018 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 9.63660% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор корпорацiї «Укр-
зооветпромпостач». Рiшення прийнято 19.04.2018 р загальними зборами 
акцiонерiв товариства у зв'язку з пропозицiєю Наглядової ради (Протокол 
№19.04/18 вiд 19.04.2018 року) та на засiданнi Наглядової ради товариства 
вiд 19.04.2018 р (Протокол №3 засiдання Няглядової ради вiд 19.04.2018 року). 
Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи 
акцiонерiв (iз не є незалежним директором.У зв'язку iз прийняттям рiшення 
про перейменування товариства з ПАТ на ПрАТ та пiсля реєстрацiї нової 
редакцiї Статуту товариства обов'язки голови Наглядової ради 
ПрАТ «БIОВЕТФАРМ» буде виконувати Лiсовенко Василь Трохимович/ Члена 
наглядової ради Василишину Таїсiю Василiвну (паспорт: СН 183442 виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 16.05.1996) обрано 19.04.2018 р 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.81970% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-

бу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова 
Наглядової ради ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач. Рiшення прийнято 
19.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв товариства у зв'язку з пропозицiєю 
Наглядової ради (Протокол №19.04/18 вiд 19.04.2018 року) . Посадова особа 
є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором. У зв'язку iз прийняттям рiшення про перейменування 
товариства з ПАТ на ПрАТ та пiсля реєстрацiї нової редакцiї Статуту товари-
ства обов'язки члена Наглядової ради ПрАТ «БIОВЕТФАРМ» буде виконувати 
Василишина Таїсiя Василiвна. Члена наглядової ради Остапчук Валентину 
Андрiївну (паспорт: ВМ 333056 виданий Новоград-Волинський МРВ УМВС 
України в Житомирськiй областi 22.04.1997) обрано 19.04.2018 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.08970%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальника вiддiлу 
технiчного контролю ПАТ «Бiоветфарм». Рiшення прийнято 19.04.2018 р за-
гальними зборами акцiонерiв товариства у зв'язку з пропозицiєю Наглядової 
ради (Протокол №19.04/18 вiд 19.04.2018 року). Посадова особа є акцiонером, 
не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директо-
ром. У зв'язку iз прийняттям рiшення про перейменування товариства з ПАТ на 
ПрАТ та пiсля реєстрацiї нової редакцiї Статуту товариства обов'язки члена 
Наглядової ради ПрАТ «БIОВЕТФАРМ» буде виконувати Остапчук Валентину 
Андрiївну. Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Любовi 
Вiкторiвни (паспорт: СН 564344 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м.
Києвi 04.09.1997) припинено 19.04.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 21.04.2016. Рiшення прийнято 
19.04.2018  р загальними зборами акцiонерiв товариства у зв'язку iз внесени-
ми змiнами до установчих документiв(Протокол №19.04/18 вiд 19.04.2018 року). 
На дану посаду нiкого не обрано, у зв'язку iз внесеними змiнами до установчих 
документiв товариства. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Божко Наталiї 
Петрiвни (паспорт: СН 863933 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
16.07.1998) припинено 19.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.03768% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 21.04.2016. 
Рiшення прийнято 19.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв товариства у 
зв'язку iз внесеними змiнами до установчих (Протокол №19.04/18 вiд 
19.04.2018 року). На дану посаду нiкого не обрано, у зв'язку iз внесеними 
змiнами до установчих документiв товариства. Повноваження Члена ревiзiйної 
комiсiї Дикуна Сергiя Антоновича (паспорт: ВМ 445396 виданий Новоград-
Волинський МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 30.01.1998) припине-
но 19.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.42350% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi - з 21.04.2016. Рiшення прийнято 
19.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв товариства у зв'язку iз внесеними 
змiнами до установчих (Протокол №19.04/18 вiд 19.04.2018 року). На дану по-
саду нiкого не обрано, у зв'язку iз внесеними змiнами до установчих документiв 
товариства. 3. Підпис Голова правлiння Висоцький Валентин Петрович, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 20.04.2018 р

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство» Сколiвське кар'єроуправлiння», 03327227, Шевченка ,44, 
с.  Гребенiв, Сколiвський, Львівська, 80634, (03251) 37-248

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 03327227.infosite.com.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«скоЛIвське кар’єроУПравЛIння»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30722314
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-85-20
5. Електронна поштова адреса: vatkrz@bigmir.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://30722314.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

II. текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням 18.04.2018 р. рiчними загальними 

зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ 
РАДIОЗАВОД» (Протокол № 1/18 рiчних загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД» вiд 
18.04.2018 р.), вирiшили змiнити тип Товариства з публiчного на при-
ватне. 20.04.2018 р. визначено датою здiйснення державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань. 

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правлiння сторожук микола 
калiстратович, 19.04.2018.

ПУБЛIчне акцIонерне товариство «київський раДIоЗавоД»
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риство «страхова 
комПанIя «в.I П.», 31088546, 01015 
м. київ Печерський р-н
вул.московська, б. 46/2, секцiя 4, пов.10, 
оф. 201, (044) 254-40-02

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

23.04.2018р.

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

http://vip-ig.com

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риство 
"ЗаПорIЖхIмБУДоПтторГ", 
03562224, 69096 Запорiзька область 
Ленiнський р-н м. Запорiжжя вул. Гре-
бельна, буд. 5, (061) 279-02-72

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

zhbot.pat.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцІонерне 
товариство «ПроЖектор».

2. Код за ЄДРПОУ 14307825.
3. Місцезнаходження емітента 11601, Житомирська обл., м. Малин, 

вул.Володимирська, буд. 36.
4. Міжміський код, телефон та факс (04133) 52648, 51801.
5. Електронна поштова адреса prz@ml.zt.ukrtel.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.projektor.ho.ua.
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

В зв’язку із необхідністю обрання складу Ревізійної комісії Товариства 
загальними зборами акціонерів ПрАТ «Прожектор» 20 квітня 2018 року 
(Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 20 квітня 2018 року) Раєця 
Ігоря Васильовича обрано членом Ревізійної комісії Товариства строком 
на 3 роки. Рішенням Ревізійної комісії 20 квітня 2018 року (Протокол засі-
дання Ревізійної комісії №1 від 20.04.2018 р.) Раєця Ігоря Васильовича 
обрано головою Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Часткою 
в статутному капіталі (акціями) Емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Інші посади, які обіймала дана 
особа протягом останніх 5 років, - головний інженер ПрАТ «Прожектор». В 
зв’язку із необхідністю обрання складу Ревізійної комісії Товариства за-
гальними зборами акціонерів ПрАТ «Прожектор» 20 квітня 2018 року 
(Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 20 квітня 2018 року) Джуго-
странську Наталію Володимирівну обрано членом Ревізійної комісії Това-
риства строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі (акціями) Емітен-
та не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років, - 
комірник комерційно-договірного відділу ПрАТ «Прожектор», комірник 
складу готової продукції ТОВ «Прожектор». В зв’язку із необхідністю об-
рання складу Ревізійної комісії Товариства загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «Прожектор» 20 квітня 2018 року (Протокол загальних зборів 
акціонерів №1 від 20 квітня 2018 року) Лєбєдєву Ольгу Миколаївну обрано 
членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.009395 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Інші посади, які обіймала дана 
особа протягом останніх 5 років, - начальник відділу технічного контролю 
та метрології ПрАТ «Прожектор», начальник відділу контролю ТОВ «Про-
жектор». 

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  Подзірей Iван Iванович 
20 квітня 2018 року

Приватне акцІонерне товариство 
«УкркомУнкомПЛект»

рІчна ІнФормацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, іден-
тифікаційний код юридичної особи, міс-
цезнаходження, міжміський код і теле-
фон емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРКОМУН-
КОМПЛЕКТ», 03336516, 
вул. П. Сагайдачного, 29-а, 
м. Київ, 03039, Україна, 044 
524-11-10

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії.

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію.

www.ucc.biz.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності.

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Аудиторська фір-
ма «Венгер і Партнери», 
36852079

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 06.04.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності То-
вариства у 2016р. Та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016р. Та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2016р. Та прийняття рішення 
за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності 
Товариства у 2016р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2016р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками діяльності Товариства у 2016р.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Реві-
зора Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: На-
глядова рада Товариства.
Ініціювання проведення позачергових загальних зборів не було.
Результати розгляду питань порядку денного: рішення з усіх питань по-
рядку денного прийняті більшістю голосів акціонерів, присутніх на Збо-
рах.
6. Інформація про дивіденди 
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів протягом звітно-
го року дивіденди не нараховувались і не сплачувались
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне това-

риство «Житомир-авто»; 2. Код за ЄДРПОУ: 03112857; 3. Місцез-
находження: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, 
вул. Богунська, 1а; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 516-986, 
(0412) 516-986; 5. Електронна поштова адреса: schutskiy@zavto.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: zhytomir-avto.ukravto.ua; 7. Вид 
особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Зміна 
складу посадових осіб емітента/

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збо-

рами акціонерів 17.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Това-
риства (Протокол від 17.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повно-
важень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа 
Іскра Ігор Іванович (не надано згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних ), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припи-

нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість 
особи, повноваження якої припинено. 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збо-
рами акціонерів 17.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Про-
токол від 17.04.2018р.) у зв’язку із припиненням повноважень та ді-
яльності Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Вертійова Ан-
тоніна Дмитрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість 
особи, повноваження якої припинено.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Генеральний директор    о.в.Деркач  18.04.2018р.

Приватне акцІонерне товариство «Житомир-авто»

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцІонерне 

товариство 
«екотекстиЛь»

2. Код за ЄДРПОУ 00307230
3. Місцезнаходження 10020 м. Житомир пр-т Миру, 16
4. Міжміський код, телефон та факс (0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30
5. Електронна поштова адреса 184@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.ztsocks.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

19.04.2018 року (Протокол від 19.04.2018 року) прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення 
зборів (з 19.04.2018 р. по 19.04.2019 р.). 

Гранична сукупність вартості правочинів: 82169 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 82169 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 100%. 

Характер правочинів: будь-які правочини, направлені на отримання Това-
риством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів 
щодо внесення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та 
строку кредитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, роз-
міру та переліку забезпечення тощо) – гранична сукупна вартість таких пра-
вочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини, на вчинення 
яких надане попереднє надання згоди, вчиняються відповідно до норм чин-
ного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою 
радою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначених Наглядовою 
радою Товариства. Правочини вчинені на вищевказаних умовах та затвер-
джені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення 
(надання згоди на вчинення) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій: 199739 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 199405. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: 
«за» - 199405 акцій, «проти» - 0 акцій.

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. Генеральний ди-
ректор єльчищєв Денис вячеславович.

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 акцIонерне 

товариство 
«краматорський 
цементний ЗавоД - 
ПУШка» 

2. Код за ЄДРПОУ 00292942
3. Місцезнаходження 84302, Донецька область, 

м. Краматорськ, 
вул. Привокзальна, буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс (0626) 42-33-71 (0626) 41-07-90
5. Електронна поштова адреса pushka@eurocement.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://pushka.biz.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою радою Товариства, 

18.04.2018 р. (Протокол № 6 вiд 18.04.2018 р.). Пiдстава: закiнчення термiну 
дiї контракту. Посадова особа Горголюк Вiталiй Вiкентiйович (згоди посадо-
вої особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
яка займала посаду Генерального директора, звiльнена 18 квiтня 2018 року. 
Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 0,000%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн - виробнича 
необхiднiсть. Перебував на посадi з 19.04.2017р. по 18.04.2018 р.

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства, 
18.04.2018 р. (Протокол № 6 вiд 18.04.2018 р.). Пiдстава: рiшення Наглядової 
ради Товариства. Посадова особа Горголюк Вiталiй Вiкентiйович (згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отрима-
но) , обрана на посаду Генерального директора з 19.04.2018 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень -  
1 (один) рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв 
своєї дiяльностi: з 24.04.2013 по 25.04.2013 - В.о.генерального директора  
АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», 26.04.2013- 14.04.2014 – Перший заступник 
генерального директора – технiчний директор АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», 
з 15.04.2014 по т.ч.- Генеральний директор ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». 
Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 0,000%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Горголюк в.в.
Генеральний Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)
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Приватне акцІонерне товариство «ДІя»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДІЯ».
2. Код за ЄДРПОУ 21486001.3. Місцезнаходження 03037 м. Київ 

вул. Червонопартизанська, 14-В.4. Міжміський код, телефон та факс (044) 
249-90-50 (044) 249-90-50.5. Електронна поштова адреса kondratenko@
diia.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації strah.patprom.com. 7. Вид осо-
бливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб при-

йнято: Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. Припинення повнова-
жень посадових осіб виконано на підставі: Протоколу №4 від 19.04.2018. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №4 від 
19.04.2018. Строк, на який обрано посадових осіб: 3 роки.

Посадова особа Гурiна Ганна Сергiївна , яка займала посаду Голова 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 3,2842%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
229900грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років. По-
садова особа Кудрiн Анатолiй Павлович , яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 2,1428%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 150000грн.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років. Посадова осо-
ба Кабачнiк Iлля Миколайович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портих даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 7 років. Посадова особа Юрчук Андрiй Васильович, яка 
займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0грн.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років. 
Посадова особа Трещев Валерiй Павлович , яка займала посаду Член На-
глядової ради, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 12,1785%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
852500грн.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років. По-
садова особа Довгодько Олена Анатолiївна, яка займала посаду Голова 
Ревізійної комісії, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 9,8571%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
690000грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. По-
садова особа Долга Катерина Сергіївна, яка займала посаду Член Ревізій-
ної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Рішення про обрання 
прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. та засіданням На-
глядової ради від 19.04.2018. Обрання посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу №4 та №2 від 19.04.2018. Гуріна Ганна Сергіївна обрано 
на посаду Голова Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 3,2842%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 229900грн.. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член нагля-
дової ради, викладач Київського нацiонального авiацiйного унiверситету. 

Посадова особа обiймає посаду викладача Київського нацiонального 
авiацiйного унiверситету (м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1). Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 2299 акцій. Є акціонером Това-
риства. Трещев Валерій Павлович обрано на посаду Член Наглядової 
ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,1785%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 852500грн. .Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п’яти років: Голова правлiння Товариства. Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 8525 акцій.Член наглядової 
ради акціонерного товариства є акціонером Товариства. Кудрін Анатолій 
Павлович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 2,1428%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 150000грн. . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: викладач Київського нацiонального авiацiйного унiверситету 
(м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1). Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 1500 акцій. Член наглядової ради акціонерного товари-
ства є акціонером Товариства. Кабачнік Ілля Миколайович обрано на по-
саду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. . Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: виконавчого директора  
ЗАТ «АВIКОС» (Росiя). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій.Член наглядової ради акціонерного товариства є представником 
акціонера Кондратенко Б.В. Рішення про обрання прийнято Загальними 
зборами акціонерів 19.04.2018 р. та засіданням Ревізійнової комісії від 
19.04.2018. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №4 
та №1 від 19.04.2018. Довгодько Олена Анатоліївна обрано на посаду Го-
лова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
9,8571%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 690000грн. .Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: економiст. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 6900 акцій. Є акціонером Товари-
ства. Скалько Ганна Сергіївна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,5%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 175000грн. . Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: ФОП. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 1750 акцій. Член ревізійної комісії акціонерного товариства є ак-
ціонером Товариства. Решетнюк Ганна Валеріївна обрано на посаду Член 
Ревізійної комісії.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. . Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: інспектор відділу кадрів Товариства. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член ревізій-
ної комісії акціонерного товариства є представником акціонера Кондратен-
ко Б. В. Рішення про обрання прийнято Засіданням Наглядової ради 
19.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№2 від 19.04.2018. Кондратенко Борис Володимирович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортих даних ) обрано на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 7,893%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 552500грн. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: перший заступник Голови правлiння Товариства. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5525 акцій. Є акціоне-
ром Товариства. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немають та не надали згоди на розкриття паспортних 
даних.

Голова Правлiння  кондратенко Б. в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«агрокомбiнат «слобожанський». 2. Код за ЄДРПОУ: 00858148.  
3. Місцезнаходження: 63544, Харкiвська область, Чугуївський район, 
смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(05746) 5-13-06. 5. Електронна поштова адреса: pat_slob@emitent.net.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 00858148.smida.gov.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2018 прийнято 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
а саме: укладення Товариством контрактiв, договорiв пiдряду, позики, 
договорiв купiвлi-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, 
кредитних договорiв, зокрема за Генеральною кредитною угодою 
№68113N2 вiд 22.03.2013 iз АТ «Укрексiмбанк», на суму не бiльше як 
250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мiльйонiв) гривень включно, та договорiв 
застави та/або iпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечен-
ня виконання зобов’язань Товариства/інших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» 

за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, iншими до-
говорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз 
АТ «Укрексiмбанк», внесення будь-яких змiн та доповнень до правочинiв, 
якi укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк», шляхом укладання 
договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких 
правочинiв, а також укладати угоди про розiрвання будь-яких правочинiв 
на суму не бiльше як 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень включ-
но. Гранична сукупність вартостi правочинiв: 550000 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звiтностi: 
590923 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупності вартостiп равочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звiтностi (у вiдсотках): 93,07%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 
313311426 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах акцiонерiв: 312209136 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» прийняття рiшення: 312209136 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Найменування посади: Генеральний директор Прикота олег євге-
нович.

20.04.2018

Приватне акцIонерне товариство «аГрокомБIнат «сЛоБоЖанський»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02222 Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://13677276.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

У зв'язку з закінченням 21.04.2018 р. терміну дії повноважень посадової 
особи на посадіі Голови Правління, Наглядовою радою Товариства 
19.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду Голови Правління Това-
риства Сушон Аллу Іванівну з 22.04.2018 р. Підстава рішення - рішення На-
глядової ради Товариства від 19.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 
1  (один) рік (з 22.04.2018 р. по 21.04.2019 р.). Згоди на розкриття паспорт-
них даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ДІЯ». 2. Код за ЄДРПОУ 21486001. 3. Місцезнаходження. 
03037 м. Київ вул. Червонопартизанська, 14-В. 4. Міжміський код, те-
лефон та факс (044) 249-90-50 (044) 249-90-50. 5. Електронна пошто-
ва адреса. kondratenko@diia.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації strah.patprom.com. 7. Вид особливої інформації: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів.

II. текст повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: надання згоди на 
продаж нерухомого майна (офісних приміщень) Товариства розташо-
ваних за адресою: 03037, м. Київ, вул. братів Зерових (Червонопарти-
занська) 14В.

Гранична сукупна вартість правочинів: 5148,4 тис. грн; Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  
5731,5 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 89,8264%; Загальна кількість голосуючих акцій: 
70000;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах: 70000; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 70000; Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення: 0 .

Голова Правлiння  кондратенко Б. в.

Приватне акцІонерне товариство
 «ДІя»

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: Публічне акціонерне товариство 

«Лубнифарм»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінко-

ва, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lf.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ.текст повідомлення:

Згідно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лубнифарм», 
якi вiдбулись 19.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 19.04.2018 р.) відбулися на-
ступні зміни у складі посадових осіб, а саме:

Припинено повноваження:
1. Голови Наглядової ради Некрасова Костянтина Олександровича (згоди 

на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Повноваження 
припинено у зв'язку з закінченням строку на який він обирався. Володіє част-
кою в СК товариства 69,3121 %. На даній посадi перебував з 20.04.2017 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. Члена Наглядової ради В’ялого Іллі Володимировича (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала). Повноваження 
припинено у зв'язку з закінченням строку на який він обирався. Володіє 
часткою в СК товариства 0,3723 %. На даній посадi перебував з 
20.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

3. Члена Наглядової ради Сови Вікторії Валеріївни (згоди на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надавала). Повноваження припинено 
у зв'язку з закінченням строку на який вона обиралася. Володіє часткою в 
СК товариства 0,01914 %. На даній посадi перебувала з 20.04.2017 р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4. Члена Наглядової ради Константинової Тетяни Григорівни (згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Повноваження 
припинено у зв'язку з закінченням строку на який вона обиралася. Часткою 
в СК товариства не володiє. На даній посадi перебувала з 20.04.2017 р Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано: 
1. Членом Наглядової ради (головою Наглядової ради призначений 

протоколом засідання Наглядової ради № 5 від 19.04.2018 р.) Некрасова 
Костянтина Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних поса-
дова особа не надавала). Обрано на посаду на строк до наступних рiчних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Володіє часткою в СК товариства 69,3121 %. 
Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років - голова на-
глядової ради ВАТ «Лубнифарм», ПАТ «Лубнифарм». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. Членом Наглядової ради (заступником голови Наглядової ради при-
значений протоколом засідання Наглядової ради № 5 від 19.04.2018 р.) 
В’ялого Іллю Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала). Обрано на посаду на строк до наступних 
рiчних зборiв акцiонерiв Товариства. Володіє часткою в СК товариства 
0,3723 %. Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років - 
комерційний директор ВАТ «Лубнифарм», ПАТ «Лубнифарм». Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Членом Наглядової ради Сову Вікторію Валеріївну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадова особа не надавала). Обрано на посаду на 
строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Товариства. Володіє часткою в 
СК товариства 0,01914 %. Посади, які ця особа обіймала протягом остан-
ніх п’яти років – начальник юридичго відділу ВАТ «Лубнифарм», ПАТ «Луб-
нифарм». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

4. Членом Наглядової ради Соловйову Тетяну Олексіївну (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрано на посаду 
на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Товариства. Володіє част-
кою в СК товариства 0,01531 %. Посади, які ця особа обіймала протягом 
останніх п’яти років - начальник відділу організації праці і заробітної плати, 
начальник відділу управління персоналом ПАТ «Лубнифарм». Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Членом Наглядової ради Козурман Людмилу Іванівну (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрано на посаду 
на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Товариства. Володіє част-
кою в СК товариства 0,01531 %. Посади, які ця особа обіймала протягом 
останніх п’яти років - економіст з фінансової роботи ВАТ «Лубнифарм», 
ПАТ «Лубнифарм». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління кравченко Ігор вікторович 20.04.2018

ПУБЛІчне акцІонерне товариство «ЛУБниФарм»

Приватне акцIонерне товариство «УкрхарчоПромсервIс»
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судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх п'яти років: Голова Правлiння.

У зв'язку з закінченням 21.04.2018 р. терміну дії повноважень посадової 
особи на посадіі члена Правління, Наглядовою радою Товариства 
19.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Правління Товари-
ства Довгаля Вiталiя Олександровича з 22.04.2018 р. Підстава рішення - 
рішення Наглядової ради Товариства від 19.04.2018 р. Строк, на який об-
рано: на 1 (один) рік (з 22.04.2018 р. по 21.04.2019 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа протягом останніх п'яти років: начальник змiни служ-
би охорони, начальник вiддiлу охорони.

У зв'язку з закінченням 21.04.2018 р. терміну дії повноважень посадової 

особи на посаді члена Правління, Наглядовою радою Товариства 19.04.2018 р. 
прийнято рішення обрати на посаду члена Правління Товариства Нешву Вiру 
Григорiвну з 22.04.2018 р. Підстава рішення - рішення Наглядової ради Това-
риства від 19.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік (з 22.04.2018 р. 
по 21.04.2019 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом остан-
ніх п'яти років: начальник вiддiлу МОП, начальник господарського відділу.

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          сушон а.І.  20.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація 
про зміну складу посадових осіб) емітента

1.Повне найменування емітента: Приватне акІонерне 
товариство «ДомоБУДІвний комБІнат №4» 
2.  Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 3. Місце-
знаходження: 04074, м. Київ, Лугова,13; 4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 5. Між-
міський код та телефон, факс: (044) 430-96-66 6. Електронна поштова адреса: 
MV_DCK4@ukr.net; Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-
но, обра-

но або 
припине-

но 
повно-
важен-

ня)

Посада * Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані фі-
з и ч н о ї 
особи (се-
рія, но-
мер, дата 
в и д а ч і , 
о р г а н , 
який ви-
дав)** або 
код за 
ЄДРПОУ 
юридич -
ної особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
19.04.2018 Припи-

нено 
повно-

важення

Перший заступник 
Голови правління- 
головний інженер 

ПрАТ «ДБК-4»

Стефанів-
ський 

Володимир 
Франкович

д/в, д/в, 
д/в

0,000250

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Протокол від 19.04.2018 року з Сте-
фанівського Володимира Франковича знято повноважєення першого заступ-
ника Голови правління -головного інженера. Посадова особа перебувала на 
цій посаді з 04.04.2018 року. Посадова особа звільнилася з Товариства за уго-
дою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
19.04.2018 Припи-

нено 
повно-

важення

Заступник Голови 
правління з питань 

виробництва 
ПрАТ «ДБК-4»

Часников-
ський 

Володимир 
Іванович

д/в, д/в, 
д/в

0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Протокол від 19.04.2018 року з Час-
никовського Володимира Івановича знято повноважєення заступника Голови 
правління з питань виробництва. Посадова особа перебувала на цій посаді з 
04.04.2018 року. Посадова особа звільнилася з Товариства за угодою сторін. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

19.04.2018 Припи-
нено 

повно-
важення

член Правління- 
начальник 

будівельно- мон-
тажного управлін-

ня № 2 
ПрАТ «ДБК-4»

Онатій Ігор 
Олексан-
дрович

д/в, д/в, 
д/в

0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Протокол від 19.04.2018 року з 
Онатія Ігоря Олександровича знято повноважєення члена Правління -на-
чальника будіельно-монтажного управління № 2.. Посадова особа пере-
бувала на цій посаді з 04.04.2018 року. Посадова особа звільнилася з То-
вариства за угодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.
19.04.2018 Обрано Перший заступник 

Голови правління-
головний інженер 

ПрАТ «ДБК-4»

Пилипенко 
Сергій 

Вікторович

д/в, д/в, 
д/в

0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол від 19.04.2018 року) Пилипенка 
Сергія Вікторовича обрано першим заступником Голови правління -голо-
вним інженером, Відповідно до Статуту Товариства посадову особу об-
рано терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.
19.04.2018 Обрано Заступник Голови 

Правління з 
питань виробни-

цтва 
ПрАТ «ДБК-4»

Вікторів-
ський Олег 
Олексійо-

вич

д/в, д/в, 
д/в

0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол від 19.04.2018 року) Вікторівського 
Олега Олексійовича обрано заступником Голови правління з питань ви-
робництва, Відповідно до Статуту Товариства посадову особу обрано 
терміном на 1 рік. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обира-
ються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові техно-
логії. Звіт АТ

Версія 09.08.03 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII - 
MMXVIII

Голова правління Прат «ДБк-4»  разсамакін андрій вікторович

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Давидів», 00852683, вул.Львiвська,2А, с.Давидiв, 
Пустомитiвський, Львівська, 81151, (032) 2550311

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 00852683.infosite.com.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОЗБУТ», 30167642, вул. Золотоворіт-
ська, буд. 6-А, м. Київ, Шевченківський в м. Києві, 01030, (044) 3540187

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.uez.kiev.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«ДавиДІв»

Приватне акцІонерне товариство 
«УкренерГоЗБУт»
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ПУБЛІчне акцІонерне товариство «ІнститУт 
(центр) комПЛексних трансПортних 

ПроБЛем»,
код за ЄДРПОУ 04786807, місцезнаходження: вул. Брюллова, 7, 

м. Київ, 03049, тел/факс (044)5370212, електронна адреса v.koval@
forumgroup.com.ua, сторінка в мережі Інтернет для додаткового розкриття 
інформації: iktp.kiev.ua, повідомляє про виникнення особливої інформації 
емітента:

І. Про зміну складу посадових осіб.
Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 (протокол №1 від 

19.04.2018) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного 
на приватне проведено перевибори органів управління та контролю та 
прийнято наступні рішення:

І. На посаду Директор переобрана на повторний термін (припинено 
повноваження і обрано знову) строком на 5 років Локтіонова Юлія 
В’ячеславівна. Займає посаду з 15.09.2015. Частки в статутному капіталі 
емiтента не має. Попередні посади: 2008-2013 - СП «Оптіма-фарм», на-
чальник відділу внутрішнього аудиту; 2013-2015 - ТОВ «Новий погляд кра-
їни», головний економіст – заступник фінансового директора; 03.2015-
14.09.2015 - ТОВ «Аккорда», головний економіст. З 15.09.2015 на інших 
підприємствах не працює, інших посад не займає.

ІІ. Діючий склад Наглядової Ради без змін у персональному складі пе-
реобрано на повторний термін строком на 3 роки:

1.Голова Наглядової Ради - Золотарьова Наталя Олександрівна (за-
ймає посаду з 15.04.2015, частки в статутному капіталі емітента не має, є 
представником акціонера – фізичної особи, що має частку понад 10%, 
попередні посади: з 01.04.2008 до сьогодні - ТОВ «Полідромос», директор 
з комерційних питань (з 04.07.2011 - за сумісництвом); з 01.07.2011 до 
сьогодні основне місце роботи - ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» 
(м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 84, кв. 35), аудитор; з 15.04.2015 до 
сьогодні - ПАТ «Славутич», член Наглядової Ради, за сумісництвом);

2.Член Наглядової Ради – Циганок Ольга Сергіївна (займає посаду з 
12.04.2017, частки в статутному капіталі емітента не має, є представни-
ком акціонера – фізичної особи, що має частку понад 10%, попередні по-
сади: 01.03.2011-09.12.2014 – інспектор з кадрів ТОВ «Баядера Логістик», 
11.12.2014-31.12.2016 – провідний менеджер з персоналу ТОВ «Аккорда», 
01.04.2016-31.12.2016 – менеджер з персоналу ТОВ «Реал-Контакт», 
01.04.2016-31.12.2016 – менеджер з персоналу ТОВ «Інжагро», 01.01.2017-
31.05.2017 - ФОП Калініна В.С., провідний менеджер з персоналу; з 
01.06.2017 до сьогодні основне місце роботи - ТОВ «Форум Груп Україна» 
(м. Київ, пров. Охтирський, 7, оф.1-106), інспектор з кадрів);

3. Член Наглядової Ради – Карпенко Аліна Василівна (займає посаду з 
12.04.2017, частки в статутному капіталі емітента не має, є представни-
ком акціонера – фізичної особи, що має частку понад 10%, попередні по-
сади: 01.07.2013-03.12.2015 – ТОВ «Агрофірма «Маяк», бухгалтер, 
18.08.2016-31.12.2017 – ТОВ «Інжагро», бухгалтер, з 01.01.2017 до сьо-
годні основне місце роботи – ФОП Вернигора В.А. (ІПН 2469618547), бух-
галтер.

ІІІ. На посаду Ревізор переобрана на повторний термін строком на 5 ро-
ків Школьник Iрина Володимирiвна. Займає посаду з 14.12.2010. Має частку 
в статутному капіталі емітента 97,8985% - 765472 акцій. Попередні посади 
та основне місце роботи: 01.11.2011-31.10.2014 - ТОВ  «Форум-Менеджмент 
Груп», керівник департаменту з фінансового контролінгу; 01.11.2014-
31.01.2016 - ТОВ «Аккорда», керівник департаменту з фінансового контро-
лінгу; 29.04.2010-18.04.2018 - ПАТ «Славутич», Голова Ревізійної комісії (за 
сумісництвом); з 01.02.2016 до сьогодні ФОП Школьник І.В.

Усі перелічені вище посадові особи не мають непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, дозволу на розкриття паспортних даних 
не надали. 

ІІ. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Загальні збори акціонерів 19.04.2018 (протокол №1 від 19.04.2018) при-

йняли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом 1-го року з дати прийняття рішення, 
якщо вартість предмету таких правочинів більша 25% вартості активів за да-
ними останньої річної фінансової звітності емітента, а саме - укладання та 
розірвання контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-
продажу, оренди (найму), інших правочинів, загальною вартістю до 50 млн.
грн. включно, у відповідності до статуту товариства та чинного законодав-
ства. Збори надали повноваження Директору товариства для укладення та 
підписання вказаних значних правочинів та підписання документів, пов’язаних 
з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою Радою товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
2825 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1770%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 765472; Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 765472; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 765472; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає. 

Директор Локтіонова Ю.в. підтверджує достовірність наведеної ін-
формації.

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риство «IнвестБУДсервIс», 
32244833, 03115 м. київ вул. святошин-
ська, будинок 34, 0442807091

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018 

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

www.invest-buds.pat.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риство "ГЛини ДонБасУ", 
єДрПоУ - 23354002, 85053, Донецька 
область, Добропiльський район, селище 
Дорожнє, станцiя мерцалово, (044)4903318

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

www.clays.prat.ua

річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIчне акцIонерне 
товариство 
"екоГIнтокс", 32589377, 
Голосiївський, 03127, м.Київ, 
вул. Героїв Оборони, 6, 
тел.044 258-49-65,

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію

http://medved.kiev.ua/pat/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

ТОВ "Бентамс Аудит", 40182892 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

ПАТ "ЕКОГIНТОКС" знаходиться в 
станi лiквiдацiї з 22.11.2010 року.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди в 2017 році не нараховувалися 
та не виплачувалися. ПАТ "ЕКОГIНТОКС" знаходиться в станi лiквiдацiї з 
22.11.2010 року.
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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)

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

«Черкасицивільпромпроект»
2. Код за ЄДРПОУ: 02497751
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 

242/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-72-30, (0472) 33-72-99
5. Електронна поштова адреса: project@uch.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» 

19.04.2018р. прийнято рішення про попереднє надання згоди (схвалення) 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Черкасици-
вільпромпроект» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної су-
купної вартості та надання повноважень на укладання таких правочинів 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:

«На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні това-
риства» надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством 
значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до 
компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом 
(характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/
позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або 
одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших до-
говорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Това-
риства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів 
купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення пра-
ва вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів постав-
ки, купівлі-продажу, експортних договорів, надання послуг Товариством.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших дого-
ворів та пов’язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з 

яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінан-
сової звітності за 2017 рік та не перевищує гривневий еквівалент суми 
250  000 (двісті п'ятдесят тисяч) євро за офіційним курсом Національного 
банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов’язаних 
з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти 
укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих 
договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Гранична су-
купна вартість для вищезазначених та пов’язаних з ними значних право-
чинів становить гривневий еквівалент суми 500 000 (пятсот тисяч) євро за 
офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку гранич-
ної сукупної вартості. Уповноважити з правом передоручення Директора 
Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з 
правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, 
необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого зна-
чного правочину, повинно відбуватись лише за погодженням Наглядовою 
радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших 
документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує 
самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які 
будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, 
на вчинення яких надане попередня згода (схвалення), вчиняються відпо-
відно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 
іноземних валют.»

Загальна кількість голосуючих акцій на цих загальних зборах 19229; 
кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у цих загаль-
них зборах, 15632; кількість голосуючих акцій, що прогосували «за» по да-
ному питанню - 15632; кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» по даному питанню - 0.

На 19.04.2018р. вартість активів ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» за 
даними останьої рчної звітності (за 2017р.) становить 10636 тис.грн., гра-
нична сукупна вартість правочинів становить 500 000 (пятсот тисяч) євро 
або 16196 тис.грн за курсом НБУ на 19.04.2018р., що складає 152,28% від 
вартості активів.

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

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

2. Директор  нагорний а.І.
19.04.2018

Приватне акцІонерне товариство «черкасицивІЛьПромПроект»

ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
«IЛьницький ЗавоД механIчноГо 
ЗварЮваЛьноГо УстаткУвання»

річна інформація емітента за 2017 рік.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Iльницький завод механiчного зварювального устаткування», 00222203, За-
карпатська , Iршавський район, 90130, с.Iльниця , вул. Радянська (Централь-

на), 3 (03144)2-11-36. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
izmzu.emitents.net.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: -. 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство): -, 6. Інформація про 
дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Голова правління  Лендел Ю.Ю.

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Чопiвське», 22082205, Закарпатська , Мукачiвський р-он, 89620, село Ра-
кошино, вул.Заводська, 25 (03131) 23215. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
19.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: chopivske.emitents.net.ua

Директор  Фітас І.І.

Приватне акцIонерне товариство «чоПIвське»

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Руcинiя», 33537974, Закарпатська , дн, 89600, м.Мука-
чево, вул.Валенберга, 36 (03131)54438,. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
18.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: rusinia.in.ua

Директор  сторчак с.в.

товариство З оБмеЖеноЮ вIДПовIДаЛьнIстЮ «рУcинIя»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцIонерне товариство "Жито-
мирське автотрансПортне ПIДПриємство 
11854", 03116625, 10025 Житомирська область м.Житомир вулиця Ко-
рольова, 158, /0412/ 33-50-02

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
atp11854.constanta.dp.ua

Приватне акцIонерне товариство 
“тера”

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТЕРА", 
14242882,14030, м. Чернiгiв, 
Всiхсвятська,7,
(0462) 606740,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://www.ao-tera.com.ua

ПУБЛIчне акцIонерне товариство По 
ГаЗоПостачаннЮ та ГаЗиФIкацIї 

“воЛиньГаЗ”
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне 
товариство по газопоста-
чанню та газифiкацiї 
"Волиньгаз", 03339459Во-
линська , Луцький, 43025, 
мiсто Луцьк, Франка, 12 
0332776900,

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію

www.vl.104.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

ТОВ "БДО", 20197074

5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - ак-
ціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1258105 1322060
Основні засоби (за залишковою вартістю) 342943 333886
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11640 5555
Сумарна дебіторська заборгованість 34374 13981
Грошові кошти та їх еквіваленти 8860 15095
Власний капітал 188470 12687
Статутний капітал 5564 5564
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

529860 362348

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 179929 177928
Поточні зобов'язання і забезпечення 1266646 1156819
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

7.59 0.20

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

7.59 0.20

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 22254600 22254600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчне акцIонерне 

товариство "микоЛаївоБЛенерГо"
2. Код за ЄДРПОУ: 23399393
3. Місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса: platonova_o@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.energy.mk.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 (протокол 
№ 27) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаї-
вобленерго» Фонду державного майна України (володiє часткою у статут-
ному капiталi 70%), уповноваженого представника Селiвьорстової Люд-
мили Юрiївни, у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Посадова 
особа перебувала на посадi з 25.08.2015. Представник акцiонера не на-
дав згоди на розголошення паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до вимог Закону Ураїни «Про акцiонернi товариства» 
Ревiзiйна комiсiя може обиратися Загальними зборами, тобто її наявнiсть 
не є обов'язковою. Враховуючи вищевикладене, замiсть особи, повнова-
ження якої припинено, нiкого не обрано. 

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 (протокол 
№ 27) припинено повноваження Секретаря Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мико-
лаївобленерго» Устименка Михайла Володимировича у зв'язку з 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на 
посадi з 25.08.2015. Особа не надала згоди на розголошення паспортних 
даних. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до вимог Закону Ураїни «Про акцiонернi товариства» 
Ревiзiйна комiсiя може обиратися Загальними зборами, тобто її наявнiсть 
не є обов'язковою. Враховуючи вищевикладене, замiсть особи, повнова-
ження якої припинено, нiкого не обрано. 

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 (протокол 
№ 27) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаїво-
бленерго» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОС-
ТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у зв'язку з закiнченням 
строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 
26.05.2015. Володiє часткою у статутному капiталi 2,586248%. Уповнова-
жений представник акцiонера - Бабак Тамара Володимирiвна, особа не 
надала згоди на розголошення паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до вимог Закону Ураїни «Про акцiонернi товариства» 
Ревiзiйна комiсiя може обиратися Загальними зборами, тобто її наявнiсть 
не є обов'язковою. Враховуючи вищевикладене, замiсть особи, повнова-
ження якої припинено, нiкого не обрано. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади о.П. сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів) емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУ-
ВАЛЬНА ФАБРИКА "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 38033446
3. Місцезнаходження 85485, мiсто Українськ, вулиця 

Богдана Хмельницького, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

062 37 7 28 76 

5. Електронна поштова адреса bogdanfedor@outlook.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ukraina.patprom.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Рiшенням акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА», що оформлене 
Протоколом № 9 вiд 17.04.2018 року, надано попередню згоду на вчинення 
Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством до «30» квiтня 2019 року:

- укладання будь-яких правочинiв пов’язаних з добуванням та збагачен-
ням кам’яного вугiлля, оптовою торгiвлею паливом, у тому числi, але не 
виключно вугiльною продукцiєю, постачання матерiалiв, устаткування, си-
ровини, електричної енергiї, палива, води для забезпечення дiяльностi То-
вариства, договорiв на виконання проектних робiт, будь-яких видiв 
пiдрядних робiт, договорiв перевезення, при цьому гранична сукупна сума 
кожного з вищевказаних правочинiв не може бути бiльше 60 000 000,00 грн. 
(шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) (з урахуванням ПДВ), а разом гра-
ничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. (три мiльярди гривень  
00 копiйок) (з урахуванням ПДВ) та встановити, що Виконавчий орган Това-
риства (Генеральний директор) має право вiд iменi Товариства вчиняти цi 
правочини, щодо яких рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 
прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, з наступним схваленням 
умов зазначених правочинiв Наглядовою радою Товариства на протязi 
3  (трьох) мiсяцiв з дня вчинення правочину.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй склала 73 681 000 штук (сiмдесят 
три мiльйони шiстсот вiсiмдесят одна тисяча штук), кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах склала 
57  696  435 штук (п'ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот дев'яносто шiсть тисяч 
чотириста тридцять п'ять штук), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» склала 57 696 435 штук (п'ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот 
дев'яносто шiсть тисяч чотириста тридцять п'ять штук) та «проти» прийнят-
тя рiшення 0 штук.

Рiшенням акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА», що оформлене 
Протоколом № 9 вiд 17.04.2018 року, надано попередню згоду на вчинення 
Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством до «30» квiтня 2019 року:

- укладання будь-яких договорiв найму (оренди), договорiв про надання 

поворотної фiнансової допомоги, договорiв про вiдступлення права вимоги, 
договорiв страхування майна, укладення договорiв купiвлi-продажу, мiни, 
дарування цiнних паперiв, договорiв банкiвського вкладу (депозитних 
договорiв), договорiв комiсiї, придбавання нерухомого майна, управлiння 
майном, договорiв про надання iнформацiйно-консультацiйних послуг, при 
цьому гранична сукупна сума кожного з вищевказаних правочинiв не може 
бути бiльше 60 000 000,00 грн. (шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) (з 
урахуванням ПДВ), а разом граничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. 
(три мiльярди гривень 00 копiйок) (з урахуванням ПДВ) та встановити, що 
Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор) має право вiд iменi 
Товариства вчиняти цi правочини, щодо яких рiчними загальними зборами 
акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, з на-
ступним схваленням умов зазначених правочинiв Наглядовою радою Това-
риства на протязi 3 (трьох) мiсяцiв з дня вчинення правочину.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй склала 73 681 000 штук (сiмдесят 
три мiльйони шiстсот вiсiмдесят одна тисяча штук), кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах склала 
57  696  435 штук (п'ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот дев'яносто шiсть тисяч 
чотириста тридцять п'ять штук), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» склала 57 696 435 штук (п'ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот 
дев'яносто шiсть тисяч чотириста тридцять п'ять штук) та «проти» прийнят-
тя рiшення 0 штук.

Рiшенням акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА», що оформлене 
Протоколом № 9 вiд 17.04.2018 року, надано попередню згоду на вчинення 
Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством до «30» квiтня 2019 року:

- укладання будь-яких правочинiв, пов’язаних з отриманням кредитiв, 
здаванням в заставу майна Товариства, вiдчуження нерухомого майна, 
часток (частини часток) у статутному капiталi iнших Товариств, при цьому 
гранична сукупна сума кожного з вищевказаних правочинiв не може бути 
бiльше 60 000 000,00 грн. (шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) (з ура-
хуванням ПДВ), а разом граничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. 
(три мiльярди гривень 00 копiйок) (з урахуванням ПДВ) та встановити, що 
Товариство має право вчиняти цi правочини, щодо яких рiчними загальни-
ми зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про їх попереднє 
схвалення, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства 
рiшення про погодження на вчинення кожного iз вказаний правочинiв.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй склала 73 681 000 штук (сiмдесят 
три мiльйони шiстсот вiсiмдесят одна тисяча штук), кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах склала 
57  696  435 штук (п'ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот дев'яносто шiсть тисяч 
чотириста тридцять п'ять штук), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» склала 57 696 435 штук (п'ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот 
дев'яносто шiсть тисяч чотириста тридцять п'ять штук) та «проти» прийнят-
тя рiшення 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади канашевич олександр 

олександрович
виконуючий обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство 
“центраЛьна ЗБаГачУваЛьна ФаБрика “Україна”

Приватне акцIонерне товариство 
«сваЛявський хЛIБокомБIнат»

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента : Приватне акцiонерне товари-
ство « свалявський хлiбокомбiнат», 00377963, 89300, Закарпатська 
область , свалявський район , м. свалява 6, (03133) 2-22-62.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії : 20 квітня 2018 року. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію : http://stockmarket.gov.ua, http://00377963.smida.
gov.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "чернIГIвська 
Льоно насIнницька стан-
цIя", 00709885, 14007, м. Чернiгiв, 
вул. Кiльцева, буд. 5-А (0462)694-922,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://00709885.at.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

112

Приватне акцIонерне товариство 
«старт»

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Старт», 
14309818м. Київ , 03124, 
Київ, б. В.Гавела, буд.8, 
044-408-00-11.

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://pat-start.com.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«страхова ГрУПа «тас»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхова група «ТАС», 30115243, Україна, Святошинський р-н, 
03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65, 044 536 00 20.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 20.04.2018.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: tas@tas-insurance.com.ua.

Приватне акцIонерне товариство страхова 
комПанIя «онIкс»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (від-
крите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОНIКС», 
32079024, Полтавська обл. 39627 мiсто Кременчук квартал 278, буд. 22 Б, 
(0536) 792830

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 20.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.oniks.pl.ua

Генеральний директор  а.П. Лавриков

Приватне акцIонерне товариство 
«ФIрма «ПоЛтавПиво»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIРМА «ПОЛТАВПИВО», 05518768, 
Україна Полтавська обл. 36008 м. Полтава Європейська, 160, 
(0532)  67-88-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 20.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://poltavpivo.com

Приватне акцIонерне товариство 
«черкасицивIЛьПромПроект»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Черкасицивiльпромпроект», 02497751, Черкаська обл. 18002  
м.Черкаси бул.Шевченка,242/1, (0472)-37-72-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 19.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.project.ck.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«аГроПромсистема»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 р.

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОПРОМСИСТЕМА», 
00915122, 02094, м. Київ, проспект 
Гагарiна, 23 (044)280-91-39

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.AGROPROMS.com.ua

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство
«атП «атЛант», 01004557, 
вул.Пирогівський шлях, 167А, м.Київ, 
03026, (044) 503-69-00

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://atlant.ukravto.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«старокостянтинІвнаФтоПроДУкт»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство «старокостянтинівнафтопродукт», 22769927, вул. Зарі-
чанська 5, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000, 
(0382)  71-83-82

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 22769927.smida.gov.ua
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ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
«IрШавська мIЖГосПоДарська 

ПересУвна механIЗована коЛона»
річна інформація емітента за 2017 рік.

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Iршавська мiжгосподарська пересувна механiзована колона», 01353947, 
Закарпатська , Iршавський район, 90100, м.Iршава, вул.Гагарiна, 128, 
(03144) 21384. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: impmk.emitents.net.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: -. 5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство):  
-, 6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

Директор  Пинзеник м. м.

Приватне акцІонерне товариство 
“маЛинська ПаПерова ФаБрика-вайДманн”

рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
"малинська паперова фабрика-вайдманн", 00278735, 11602, Жито-
мирська область, м. малин, вул. Приходька, буд. 66,

(04133) 6-72-22
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: www.weіdmann-mpm.com/uk

 Приватне акцIонерне товариство 
«мкД»

рІчна ІнФормацІя  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. . Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента - Приватне акцiонерне 
товариство «МКД», 14370539, Залiзничне шосе 47, Київ, Печерський, 
01103, Україна, 0445228129. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії – 16.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - mkd.in.ua

рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "ДорIс", 
22000319, проспект Нахімо-
ва, б.196, м. Маріуполь, Централь-
ний (Жовтневий) район, Донецька 
область, 87525, (0629) 52-79-70

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://www.doris.ua/other/report/
emitent/index.html

ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
«кам’янець-ПоДIЛьськсIЛьмаШ»

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 «Кам'янець-Подiльськсiльмаш», 00236062, Україна 
Хмельницька обл. 32300 м. Кам'янець-Подiльський вул. Iндустрiальна, 1А, 
80384934030

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 20.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: selmash.etov.com.ua

4. найменування, код за єДрПоУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватна аудиторська фiрма «Експрес-аудит». Гоч Iнна 
Анатолiївна, 21341857

5. Інформація про загальні збори: 
21.04.2017 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Об-

рання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв товариства, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання головуючого та секре-
таря загальних зборiв акцiонерiв товариства.3. Затвердження порядку ве-
дення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства.4. Звiт вико-
навчого органу про результати фiнансово - господарської дiяльностi 
товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
5. Звiт наглядової ради про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду.6. Звiт ревiзiйної комiсiї про роботу за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.7. Затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.8. Затвердження звiту товариства за 2016  рiк. 
9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.10. Розподiл при-
бутку товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуван-
ням вимог, передбаченим законом ( або визначення порядку покриття 
збиткiв), вiдповiдно до результатiв фiнансово - господарської дiяльностi то-
вариства у 2016 роцi.11. Затвердження нової редакцiї статуту.

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

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Львiвський лiкеро-горiлчаний завод», 30822837, М. Кордуби,2, 
Львiв, Личакiвський, Львівська, 79024, (032) 293-87-78

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: lgz.lviv.net

Приватне акцIонерне товариство 
«ЛьвIвський ЛIкеро-ГорIЛчаний ЗавоД»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік. 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО'', 00413720, вул. Свиридова 3, 

село Веселе, Бериславський район, Херсонська область, 74344, 
(05546) 52643. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018. 
3.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://00413720.infosite.com.ua/

Приватне акцІонерне товариство
 ‘’княЗя трУБецькоГо’’
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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)

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

«ЧИНБАР»
2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@i.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://chinbar.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
19 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціо-

нерного товариства «ЧИНБАР» прийнято рішення про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одно-
го року, та надання повноважень на укладання таких договорів, а саме:

1. Попередньо схвалити правочини, що будуть укладені генеральним 
директором, протягом одного року з дати прийняття даного рішення. Такі 
правочини можуть бути укладені генеральним директором Товариства 
без додаткової згоди Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради 
(але - з наступним повідомленням про це Наглядової ради Товариства) 
та без обмеження строку/терміну дії правочинів, у тому числі: 

- за характером - кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забез-
печенням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Това-
риством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави май-
на, іпотеки, поруки); будь-які зміни та доповнення до раніше укладених 
кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів по-
руки в т.ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань; угоди щодо 
розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (субо-
ренди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безо-
платної передачі, дарування, страхування); договори (угоди) про оренду 
земельних ділянок, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених 
договорів оренди земельних ділянок, в т.ч. поновлення договорів оренди 
земельних ділянок; угоди щодо придбання земельних ділянок; угоди 
щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними 
засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, орен-

ди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлін-
ня, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); створення 
господарських товариств та участь в їх статутному капіталі; договори від-
ступлення права вимоги; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо 
послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди 
щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення 
ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної 
діяльності, інші види правочинів, передбачені чинним законодавством 
України.

- за граничною вартістю - ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж  
50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності 
Товариства, а також в випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості акти-
вів за даними останньої фінансової звітності Товариства; гранична 
сума  - 350 000 000 грн. 

2. надати генеральному директору Товариства строком на один рік з 
моменту прийняття даного рішення наступні повноваження:

- створювати філії та/або представництва Товариства;
- затверджувати положення про філію (представництво) Товариства;
- приймати рішення про участь Товариства в інших господарських то-

вариствах, у тому числі про створення таких товариств, учасником яких 
виступає Товариство;

- приймати рішення про участь Товариства в інших підприємствах, у 
тому числі про створення таких підприємств, учасником яких виступає 
Товариство.

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн.) – 350000. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.) 
– 90353. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) – 387. Загальна кількість голосуючих акцій - 129173. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
119039. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття 
рівшення - 119039. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ПРО-
ТИ» прийняття рішення - 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Генеральний директор  Ліщук в.І.
20.04.2018

Приватне акцІонерне товариство «чинБар»

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 акцiонерне товариство 
"Будiвельно-монтажне управлiння 
№8"

2. Код за ЄДРПОУ 01352818
3. Місцезнаходження 74900, м. Нова Каховка, вул. Затиш-

на, 19
4. Міжміський код, телефон та факс 05549 9-06-08 05549 9-06-08
5. Електронна поштова адреса 01352818@mail.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://01352818.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Надати попередню згоду щодо вчинення значних правочинiв вiдповiдно 

до вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися Товари-

ством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом наступного року з 
дати прийняття цього рiшення, а саме: 

- угод купiвлi, пiдряду та субпiдряду на капiтальне будiвництво, ремонти 
та реконструкцiю, проектування, виконання iнших робiт i послуг, передба-
чених статутом товариства (п.2. ст. 3, зареєстровано 21.06.2017р.).

- договорiв оренди, купiвлi-продажу основних фондiв ПрАТ, договорiв 
оренди, суборенди та купiвлi-продажу земельних дiлянок, на яких 
розташованi основнi фонди ПрАТ, договорiв закупiвлi та реалiзацiї 
продукцiї, iнших матерiалiв, договорiв про банкiвське обслуговування, кре-
дитних договорiв, договорiв про надання рiзних видiв послуг, договорiв на 
постачання електроенергiї, водопостачання, тощо. 

Гранична сукупнiсть вартостi вказаних правочинiв не має перевищувати 
20 млн. грн. на рiк. 

Уповноважити директора ПрАТ «БМУ №8» Найдьонова Олександра 
Павловича вчиняти зазначенi вище правочини, пiдписувати договори вiд 
iменi ПрАТ «БМУ №8». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади найдьонов олександр Павлович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство “БУДIвеЛьно-монтаЖне УПравЛIння №8”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 акцiонерне 
товариство 
"Київметалопром"

2. Код за ЄДРПОУ 02138895
3. Місцезнаходження 08623, Київська обл., 

Василькiвський р-н., 
смт.Калинiвка, 
вул.Iндустрiальна, буд.7

4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380504194262 +380504194262

5. Електронна поштова адреса office@metaloprokat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://kievmetalloprom.emitents.net.
ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про при-

пинення повноважень голови наглядовоїї ради Михайлишина Петра 
Йосиповича (паспорт СС 576549 виданий 09.07.1998 Iвано-
Франкiвським МУВС МВСУ в Iвано-Франкiвськiй областi) у зв’язку з ви-
конанням норм Закону України «Про акцiонернi товариства» 
(закiнчився строк повноважень). Особа володiє 0,000355% у статут-
ньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. З 17.10.2009-по теперiшнiй час – Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», Генеральний дирек-
тор.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядовоїї ради Байдюка Дмитра Воло-
димировича (паспорт СН 702478 виданий 30.01.1998 Ленiнградським 
РУГУ МВСУ у м.Києвi) у зв’язку з виконанням норм Закону України 
«Про акцiонернi товариства» (закiнчився строк повноважень). Особа 
володiє 0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Займанi посади 
за останнi 5 рокiв – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Епiцентр К», заступник генерального директора.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядовоїї ради Яковлев Юрiй Васильо-
вич (паспорт ТТ 286700 виданий 31.03.2015 Деснянський РУ ГУ МВСУ 
України в м.Києвi) у зв’язку з виконанням норм Закону України «Про 
акцiонернi товариства» (закiнчився строк повноважень). Особа володiє 
0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на 
вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про об-
рання Михайлишина Петра Йосиповича (паспорт СС 576549 виданий 
09.07.1998 Iвано-Франкiвським МУВС МВСУ в Iвано-Франкiвськiй 
областi) членом наглядової ради Товариства строком на три роки. 
Особа володiє 0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. З 
17.10.2009-по теперiшнiй час – Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», Генеральний директор.Наглядова 
рада на своєму першому засiданнi 20.04.2018 року обрала Михайли-
шина П.Й. Головою наглядової ради строком на три роки.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про об-
рання Байдюка Дмитра Володимировича (паспорт СН 702478 вида-
ний 30.01.1998 Ленiнградським РУГУ МВСУ у м.Києвi) членом нагля-
дової ради Товариства строком на три роки. Особа володiє 0,000355% 
у статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Займанi посади за останнi 5 рокiв – То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», заступник гене-
рального директора.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про об-
рання Яковлєв Юрiй Васильович (паспорт ТТ 286700 виданий 

31.03.2015 Деснянський РУГУ МВСУ в м.Київ) членом наглядової ради 
Товариства строком на три роки. Особа володiє 0,000355% у статут-
ньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Займанi посади за останнi 5 рокiв – з 
01.02.2007-по теперiшнiй час Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Епiцентр К», регiональний директор

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про при-
пинення повноважень голови Ревiзiйної комiсiї Черноног Iван 
Андрiйович (паспорт МЕ 824055 виданий 27.07.2007 ТУМ олом’янського 
РУГУ МВСУ в м.Київ) у зв’язку з виконанням норм Закону України «Про 
акцiонернi товариства» (закiнчився строк повноважень). Особа володiє 
0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на 
вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Василенко Iгор Микола-
йович (паспорт СО 084705 виданий 18.06.1999 Харкiвським РУГУ 
МВСУ в м.Київ) у зв’язку з виконанням норм Закону України «Про 
акцiонернi товариства» (закiнчився строк повноважень). Особа володiє 
0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на 
вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Урсакiй Сергiй 
Валерiйович (паспорт КР 059519 виданий 15.03.1996 Новоселицьким 
РВ УМВСУ в Чернiвецькiй областi) у зв’язку з виконанням норм Закону 
України «Про акцiонернi товариства» (закiнчився строк повноважень). 
Особа володiє 0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа пе-
ребувала на вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про об-
рання Черноног Iван Андрiйович (паспорт МЕ 824055 виданий 
27.07.2007 ТУМ Солом’янського РУГУ МВСУ в м.Київ) членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на п’ять рокiв. Особа володiє 
0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на 
вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв. З 27.12.2008-по теперiшнiй час 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», начальник 
служби безпеки

Обрана Ревiзiйна комiсiя на своєму першому засiданнi 
20.04.2018 року обрала Чернонога I.А. Головою Ревiзiйної комiсiї То-
вариства строком на п’ять рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про об-
рання Василенко Iгор Миколайович (паспорт СО 084705 виданий 
18.06.1999 Харкiвським РУГУ МВСУ в м.Київ) членом Ревiзiйної комiсiї 
Товариства строком на п’ять рокiв. Особа володiє 0,000355% у статут-
ньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на вказанiй посадi на 
протязi 3-х рокiв. З 01.01.2009-по теперiшнiй час Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», директор департаменту оптимiзацiї 
та аналiтики.

Загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняли рiшення про об-
рання Урсакiй Сергiй Валерiйович (паспорт КР 059519 виданий 
15.03.1996 Новоселицьким РВ УМВСУ в Чернiвецькiй областi) членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на п’ять рокiв. Особа володiє 
0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на 
вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв. З 01.12.2005-по теперiшнiй час – 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», заступник 
фiнансового директора

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Найменування 
посади Бондар сергiй васильович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство
“київметаЛоПром”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «ФIрма «ПоЛтавПиво»

2. Код за ЄДРПОУ: 05518768
3. Місцезнаходження: 36008 Полтавська обл., м. Полтава, вул. Євро-

пейська, 160
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-88-10, (0532) 67-88-11
5. Електронна поштова адреса: y.podvorchan@beer.pl.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://poltavpivo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення - 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. У зв'язку 
з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, 
припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена /Голови/ Наглядової ради Товариства з 20.04.2017 р. 
Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Iгнат'євої Ольги Миколаївни. Підстава такого рішення - рішення За-
гальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2017 р. Акціями Товари-
ства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішен-
ня достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Мурги Тетяни В'ячеславiвни. Підстава такого рішення - рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена На-
глядової ради Товариства з 20.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «ЕМ-
ПОРІУМ - П», Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рі-
шення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. 
Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попе-
редніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «ЕМ-
ПОРІУМ - П», Iгнат'єву Ольгу Миколаївну. Підстава такого рішення: рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Термін, на 
який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: головний технолог, заступник Генерального директо-
ра по розвитку виробництва та якості. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «ЕМПОРІ-
УМ - П», Добрікову Марину Анатоліївну. Підстава такого рішення: рішення За-
гальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Термін, на який обрано: 
на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ак-
ціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
головний бухгалтер, заступник генерального директора з економіки.

Наглядовою радою Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення обрати Голо-
вою Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «ЕМПОРІУМ - П», Хасанова 
Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової 
ради Товариства від 19.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

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

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

2. Генеральний директор        Лаврiченко в.м.  20.04.2018

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 

товариство «Житомир-авто»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
03112857; 3. Місцезнаходження: 10004, Житомирська обл., Житомирський 
р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1а; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0412) 516-986, (0412) 516-986; 5. Електронна поштова адреса: schutskiy@
zavto.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: zhytomir-avto.ukravto.ua;  
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: додаткові 
угоди до Іпотечного договору № PL 14-614/200 від 19.11.2014р., посвідченого 
приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу Де-
мецькою С.Л. за реєстровим № 6022, що забезпечує виконання зобов’язань 
за Договором про надання кредитної лінії № СR 07-296/200 від 21.06.2007р., 
укладеним між ПАТ «ОТР Банк», ПрАТ «ЗАЗ» та ТОВ «Фалькон-Авто», що 
стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вар-
тості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.); 
Гранична сукупна вартість правочинів: 88200 тис. грн.; Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 41889 тис. грн; Співвід-
ношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 210,55647%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276; Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234266; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1234266; Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: кредитні договори з 
фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 
40  000  000 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених 
Наглядовою Радою Товариства; Гранична сукупна вартість правочинів: 40000 
тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 41889  тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 95,49046%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234266; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1234266; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори застави 
(іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручи-
теля за зобов’язаннями третіх осіб,з ринковою вартістю майна, що передаєть-
ся в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті 
мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Това-
риства; Гранична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн.; Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41889 тис. грн.; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
477,45231%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276; Кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1234266; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1234266; Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: до-
говори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний 
розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00  ко-
пійок) на умовах,, визначених Наглядовою Радою Товариства; Гранична 
сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн.; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 41889 тис. грн.; Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 238,72616%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276; Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234266; Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1234266; Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Генеральний директор о.в.Деркач 18.04.2018р. 
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Приватне акцIонерне товариство 
«БакаЛIя»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Приватне акцIонерне товари-
ство «БакаЛIя», 01553422, 18006, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, 
м.Черкаси, вул. Гоголя, 582; (0472)73-75-00, 73-75-01;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: bakaleya.pat.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«ново-майДанецьке»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцIонерне това-
риство «ново-майДанецьке», 01528772, 20442, Черкаська обл., 
Тальнiвський р-н, с. Новомайданецьке, вул. Майданецька, буд. 1, (04731) 
3-34-33 ;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р.;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pat-novo-m.ucoz.ru

Приватне акцIонерне товариство 
«сПортек-черкаси»

рІчна ІнФормацІя за 2017рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «сПортек-черкаси», 01555316 , 18000, Черкась-
ка обл., м. Черкаси, вул. Корольова, буд. 7, (0472) 659023;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: sportekcherkassy.pat.ua

Приватне акцIонерне товариство
«Дитячий оЗДоровчо-санаторний комПЛекс 

«нива», 
рІчна ІнФормацІя за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС»НИВА», 
21355747, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, 19615, село Мошни, 
вулиця Лiсна, будинок 6, (0472)30-20-68

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 20.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prat-dosk-niva.emitents.net.ua/ua/.

Приватне акцIонерне товариство 
«рУськоПоЛянський меБЛевий комБIнат»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцIонерне това-
риство «рУськоПоЛянський меБЛевий комБIнат», 05486800, 
19602, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Чигири-
на, буд. 111; (0472) 34-46-06; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.rpmk.com.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«ПроДтовари»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «ПроДтовари», 00380735, 19700, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Обухова,48; (04737)5-23-86 ,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: prodtovary.pat.ua

рІчна ІнФормацІя за 2017рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента
Приватне акцIонерне товариство «монас-
тириЩенське автотрансПортне ПIДПриє-
мство 17140», 03119530, 19100, Черкаська обл., Монастирищен-
ський р-н, м.Монастирище, вул. Соборна, буд. 173, (04746)2-15-43;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: monatp17140.pat.ua

Приватне акцIонерне товариство
«ватУтIнське автотрансПортне 

ПIДПриємство 17163»
рІчна ІнФормацІя за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВАТУТIНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
17163», 03119397, Україна Черкаська обл. - р-н 20250 м. Ватутiне 
вул. Кiрова, буд. 28, (04740) 6-10-86

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 20.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://vaatp17163.emitents.net.ua/ua/
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпо  течні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 05486800;
3. Місцезнаходження: 19602, Черкаська обл., Черкаський р-н, 

с.  Руська Поляна, вул. Чигирина, буд. 111;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 34-46-06; (0472)34-50-88;
5. Електронна поштова адреса: rpmk@ck.ukrtel.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.rpmk.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
19.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 

№ 1/2018) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Това-
риства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру: 
- кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), 
пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним уго-
дам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання 
(договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо 
збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо 
збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх 
забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страху-
вання); - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, 

так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в 
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, 
страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни 
та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi 
угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на 
участь в iнших суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, 
лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консульта-
тивного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, 
ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - догово-
ри комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - до-
говори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, по-
зики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв 
(продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв:  
250 000 тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 25878 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 966.1%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 173504 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 173504 шт. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 173504 шт. 
(100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй, та 100,00 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0 шт.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Найменування посади Директор Латенко олександр Iванович 
20.04.2018

Приватне акцIонерне товариство
 «рУськоПоЛянський меБЛевий комБIнат»

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 «соЮЗаГроПромсервІс»
2. Код за ЄДРПОУ: 30598823
3. Місцезнаходження: 18008 мiсто Черкаси, вулиця Смiлянська, буди-

нок  129
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-26-17 , 63-07-07
5. Електронна поштова адреса: 30598823@afr.com.ua, saps@neocm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://soyuzagropromservis.emitents.
net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-

риства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. текст Повідомлення 

ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» отримано 18.04.2018 року від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів Вх. № 7 від 
18.04.2018 року. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 
13.04.2018 року розмір пакету акцій «фізичної особи» збільшився з  
819 538 штук акцій до 829731 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни 
розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 819 538 шт., 
21,365490 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
та 35,481553 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки 
акцiонера пiсля змiни склав: в загальнiй кiлькостi акцій 829 731 шт., 
21,631232 % в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капiталу 
та 35,922854 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Генеральний директор  Попов михайло валентинович 
19.04.2018

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СПЕКТР-СМIЛА»
2. Код за ЄДРПОУ: 22794087
3. Місцезнаходження: 20708 Черкаська область Смiлянський район міс-

то Смiла, вулиця Мазура будинок 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)41094, 41094
5. Електронна поштова адреса: 22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 16.04.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: чергові загальні збо-
ри акціонерів ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» від 16.04.2018 року протокол № 1. 
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР: 19.04.2018 року. Повне найменування акціонер-
ного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕКТР-СМIЛА».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕКТР-СМIЛА».

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

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

2. Генеральний директор  волошин володимир євгенійович 
20.04.2018

Приватне акцIонерне товариство «сПектр-смIЛа»
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Приватне акцIонерне товариство 
«вIЛьШанка»

рІчна ІнФормацІя за 2017рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «вIЛьШанка», 02799697, 19621, Черкаська обл., 
Черкаський р-н, с. Лозiвок, вул. Лиманна, буд. 2; (0472) 37-55-56; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.vylchanka.pat.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«вироБничо-комерцІйна комПанІя 

«УкрПаксервІс»
річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Виробничо-комерцiйна компанiя 
«Укрпаксервiс», 01884248, м. Київ, 
вул. Електрикiв, 21, (044)467-69-11

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

01884248.infosite.com.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«вентУра –транЗит»

рІчна ІнФормацІя  
емітентів, які здійснили приватне (закрите)  

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЕНТУРА –ТРАНЗИТ», 
25589241, вул. Бориспільська, 7, 
м. Київ, Дарницький, 02099, (044) 
5660830

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.VENTURA-TRANSIT.COM/

Прат «Iвано-ФранкIвська 
мIЖГосПоДарська сПецIаЛIЗована 

ПересУвна механIЗована коЛона №1»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 

розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПрАТ «Iвано-Франкiвська 
мiжгосподарська спецiалiзована пересувна механiзована колона №1», 
03578099Івано-Франківська , д/н, 76014, м. Iвано-Франкiвськ, 
Вул. Ботанiчна, буд.6 (0342) 500445,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: mspmk1.if.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«київський Шовковий комБIнат»

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів
річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«київський шовковий комбiнат», 
00306822, 04080 м. київ 
Подiльський район 
вул. кирилiвська, буд. 60, 
(044) 425-33-92

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://www.silk.org.ua/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

товариством з обмеженою 
відповідальністю «міжнародна 
аудиторська група», 23516442

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство)
черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.04.2017
1. обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 
4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
5. Звiт Генерального директора, наглядової ради про результати 
дiяльностi товариства за 2016 рiк. 
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Генерально-
го директора, наглядової ради.
7. Затвердження та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
висновкiв перевiрки органом контролю фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства.
8. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
9. розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк.
10. Припинення повноважень наглядової ради товариства.
11. обрання наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами 
наглядової ради товариства, встановлення розмiру їх винагоро-
ди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з ними.
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, 
якi надавались особою що скликала збори. Iнших пропозицiй не 
надходило. всi проекти рiшень було затверджено.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 21.12.2017
1. обрання лiчильної комiсiї.
2. обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. схвалення рiшення наглядової ради товариства про затвер-
дження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосу-
вання на загальних зборах.
4. Змiна типу товариства.
5. Змiна найменування товариства.
6. внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї.
7. внесення змiн та доповнень шляхом викладення в новiй 
редакцiї внутрiшнiх положень товариства.
8. внесення змiн та доповнень шляхом викладення в новiй 
редакцiї Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння това-
риства.
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, 
якi надавались особою що скликала збори. Iнших пропозицiй не 
надходило. всi проекти рiшень було затверджено.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.», 22927826,  
вул.Глибочицька, буд.32-Б, м.Київ, Шевченківський, 04050, Україна, 
(044) 585-42-03.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії:16.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:

www.jscdib.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-

ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА», 25409247.

5. Інформація про загальні збори:вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 11.04.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної 
кількості голосів.

Дата проведення річних Загальних зборів: 11.04.2017р.
Перелік питань, рішення за яких прийняті річними Загальними збо-

рами акціонерів:
1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів То-

вариства, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.2.Затвердження порядку (регламенту) проведення За-
гальних зборів Товариства.3.Про визначення порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування.

4.Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5.Звіт Наглядової Ради 
за 2016 рік.6.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.  
8.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи в 2016 році. 9.Про внесення змін до Статуту 
товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами чинного 
законодавства України шляхом викладення його у новій редакції. За-
твердження нової редакції Статуту. 10.Про визначення уповноважених 
осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту та здій-
снити державну реєстрацію нової редакції Статуту.11.Про припинення 
повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.12.Про об-
рання членів Голови та членів Наглядової ради Товариства. 13.Про за-
твердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
14.Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

15.Про обрання Ревізора Товариства.16.Про затвердження цивіль-
ного правового договору, який укладатиметься с Ревізором Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового 
договору з Ревізором Товариства.17.Про внесення змін до внутрішніх 
положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.18.Про 
підтвердження повноважень посадових осіб.19.Про попереднє схва-
лення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення (попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів). Надання повноважень 
на укладання таких правочинів. Пропозиції до переліку питань порядку 
денного не подавалися. Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрано лічильну комісію у складі однієї особи: Онищенко М.В. (Голо-
ва Лічильної комісії). 2.Затверджено регламент Загальних зборів. 3. За-
тверджено порядок засвідчення бюлетеня для голосування. 4. Затвер-
джено Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік. 5.Затверджено Звіт Наглядової 
ради за 2016 рік. 6.Затверджено Звіт Ревізора Товариства за 
2016 рік.7.Затверджено Річний звіт та баланс ПрАТ «КОМПАНІЯ 

«Д.І.Б.».8.Вирішено накопичені збитки покривати у майбутньому за ра-
хунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності 
Товариства.9.Вирішено затвердити нову редакцію Статуту. 10.Уповно-
важено Козлова Олександра Геннадійовича підписати нову редакцію 
Статуту. 11. Вирішено припинити повноваження Голови Наглядової 
ради Калініченко І.С., члена Наглядової ради Берегового А.О. 12.Об-
рано Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі двох 
осіб: Голова Наглядової ради: Калініченко Інна Станіславівна; 

Член Наглядової ради: Ковальчук Тетяна Вадимівна. 13.Затвердже-
но умови договорів з НР.14.Припинено повноваження Ревізора Товари-
ства Савкіна І.В.15.Обрано Ревізором Товариства строком на три роки 
Шайгородського В.Г. 16.Затверджено умови договору з Ревізором.17.За-
тверджено внутрішні положення.18.Підтверджено повноваження Гене-
рального директора Товариства Козлова О.Г., Голови Наглядової ради 
Калініченко І.С., члена Наглядової ради Берегового А.О., Ревізора Това-
риства Савкіна І.В. за період з 18.04.2016р. по 11.04.2017р. 19.Попере-
дньо надано згоду на вчинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.»протягом од-
ного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами 
акціонерів, значних правочинів у ході поточної діяльності

5.Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 16.11.2017 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Особа, що ініціюва-
ла проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова Рада То-
вариства 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.2.Затвердження порядку (регламенту) проведення За-
гальних зборів Товариства.3.Про зміну місцезнаходження Товариства. 
4.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. 5.Про надання по-
вноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції 
Статуту.6.Про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.7.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 8.Про 
затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради.9.Про припинення повноважень Ревізора Товариства.10.Про об-
рання Ревізора Товариства.11.Про затвердження умов цивільно-
правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового 
договору з Ревізором Товариства.Результати розгляду питань порядку 
денного: 1.Обрано Лічильну комісію у складі однієї особи: Онищенко 
М.В. (Голова Лічильної комісії).2.Затверджено регламент.3.Змінино міс-
цезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМ-
ПАНІЯ «Д.І.Б.» на наступне: 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 32-Б.  
4.Внесано зміни стосовно зміни місцезнаходження до Статуту. 5.Упо-
вноважили Генерального директора Товариства Козлова О.Г. підписати 
нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію. 6.При-
пинили повноваження Голови Наглядової ради Калініченко І.С., члена 
Наглядової ради Ковальчук Т.В. 7.Обрали Наглядову раду Товариства 
строком на 3 (три) роки у складі двох осіб: Голова Наглядової ради: 
Калініченко Інна Станіславівна; Член Наглядової ради: Литвин Катери-
на Іванівна.8.Затвердили умови безоплатних цивільно-правових дого-
ворів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та 
уповноважити Голову Загальних зборів Дуболазова М.О. укласти та 
підписати з членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові до-
говори з визначенням усіх інших умов на його власний 
розсуд.9.Припинили повноваження Ревізора Товариства Шайгород-
ського В.Г.10.Обрали Ревізором Товариства строком на три роки Сте-
пову Юлію Миколаївну. 11.Затверджено умови договорів з ним.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Приватне акцІонерне товариство «комПанІя «Д.І.Б.»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «ат «свIтанок»

2. Код за ЄДРПОУ: 03062220
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул.Толстого, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 235-23-49, 234-61-88
5. Електронна поштова адреса: svitanokofice@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03062220.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АТ «Сві-

танок» вiд 18.04.2018р. (Протокол №1) призначено з 18.04.2018 року на строк 
3 (три) роки на посаду Директор ПрАТ «АТ «Світанок» Чалу Нелю Анатолiївну. 
Iншi посади протягом останнiх 5 рокiв: оператор Iнформацiйно-диспетчерська 
служба ПАТ «АТ «Світанок», бухгалтер, Член Правлiння, в.о.Голови Правлін-
ня ПрАТ «АТ «Світанок». Розмiр пакета акцiй 0,00% в статутному капiталi 
емiтента. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надала, 
непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Директор н.а.чала, 19.04.2018р.
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рІчна ІнФормацІя
емітента цінних паперів Пат «Гідросила мЗтГ»

(для опублікування у офіційному друкованому виданні).
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Гідросила МЗТГ», ідентифікаційний код юридичної особи 00235814, 
місцезнаходження емітента: вул. Індустріальна, 59, м. Мелітополь, За-
порізька область, Україна, 72316; міжміський код та телефон: (0619) 
44-08-70, 42-21- 09.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 20 квітня 2018 року.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК-
ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 40079008.

5. Інформація про загальні збори.
У 2017 році чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Гідросила МЗТГ» 

було проведено 10.04.2017 року. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:

1. Затвердження порядку проведення зборів та схвалення порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Обрання секретаря зборів.
3. Обрання лічильної комісії.
4. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяль-

ності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт і висновок ревізійної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку реві-
зійної комісії товариства.

7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу при-
бутку (покриття збитку) за 2016 рік, визначення та розподіл планових 
показників прибутку на 2017 рік. 

8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
Результати розгляду питань порядку денного: 1 питання: 1.1. Затвер-

дити наступний порядок роботи річних загальних зборів акціонерів: - до-
повіді - до 15 хвилин; - виступи - до 5 хвилин; - запитання – до 3 хвилин; 
- оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення 
та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовнос-
ті, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів про-
вести без перерви. 1.2. Схвалити затверджений рішенням наглядової 

ради ПАТ «Гідросила МЗТГ» від 10.02.2017р. (протокол №116) порядок 
та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних 
зборах акціонерів ПАТ «Гідросила МЗТГ» 10.04.2017 р., а саме:

- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами 
проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної 
комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів 
голови реєстраційної комісії; - у разі, якщо бюлетень для голосування 
складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії 
засвідчується кожен аркуш бюлетеня. 2 питання: Обрати секретарем 
загальних зборів Іванову Тетяну Леонідівну. 3 питання: Обрати лічиль-
ну комісію у складі: Лисенко Оксана Володимирівна – голова лічильної 
комісії; Бекірова Наталія Миколаївна, Загуменна Наталія Єгорівна - 
члени лічильної комісії. 4 питання: Звіт Правління про результати фі-
нансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік затвердити. 
5 питання: Звіт Правління про результати фінансово – господарської 
діяльності товариства за 2016 рік затвердити. 6 питання: Звіт Ревізійної 
комісії, висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік – затвердити. 7 питан-
ня: 7.1. Річний фінансовий звіт ПАТ «Гідросила МЗТГ» за 2016 рік за-
твердити. 7.2. Нерозподілений прибуток направити на поповнення 
обігових коштів та оновлення основних фондів. 7.3. Планові показники 
прибутку на 2017 рік затвердити. 8 питання: 8. Припинити повноважен-
ня Наглядової Ради у повному складі: - Тітов Юрій Олександрович, - 
Штутман Павло Леонідович, - Розумков Віктор Олександрович – пред-
ставник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп», - Лук’яненко Андрій 
Віталійович - представник акціонера ПрАТ «Торговий дім «Гідроси-
ла»,  - Ільченко Ігор Віталійович - представник акціонера ПрАТ «Піра-
міс»; 9 питання: 9. Обрати Наглядову Раду в складі 5 осіб. Обрати до 
складу Наглядової Ради осіб: - Тітов Юрій Олександрович, - Штутман 
Павло Леонідович, - Щербина Ольга Володимирівна – представник ак-
ціонера ПрАТ «Гідросила Груп», - Лісовенко Олександр Олександро-
вич - представник акціонера ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», - Ільчен-
ко Ігор Віталійович - представник акціонера ПрАТ «Піраміс».

Позачергові збори акціонерів не проводились.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денно-

го: Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.
6. Інформація про дивіденди.
За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Гідросила 

МЗТГ» від 14.04.2016 р. дивіденди за підсумками роботи 2015 року не 
нараховуються і не сплачуються.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Гідросила МЗТГ» від 
10.04.2017 р. за результатами звітного 2016 року рішення щодо випла-
ти дивідендів не приймалось.

Голова Правління – Генеральний директор Пат «Гідросила 
мЗтГ»

ПУБЛІчне акцІонерне товариство «ГІДросиЛа мЗтГ»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) ак-
ціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для 
опублікування в офіційному друкованому виданні). 1. Повне наймену-
вання емітента, код за єДрПоУ, місцезнаходження, міжміський код та 

телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Галгазотерм», 
ЄДРПОУ 30336068, Україна Львівська обл. Жидачiвський р-н, р-н 81775 
с. Любша -, 8-032-297-66-11. 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних комісії: 
19.04.2018р. 3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: www.galgazoterm.emitent.org 

Генеральний директор  Задорожний роман володимирович

Приватне акцIонерне товариство «ГаЛГаЗотерм»

Приватне акцIонерне товариство 
«ПоДIЛЛя-ПЛЮс»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Подiлля-Плюс», 03119351, вул. Тернопiльська 13, м. Хмель-
ницький, Хмельницька, 29016, 0382672507

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.autobus.km.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«театраЛьне»

річна інформація 
 емітента цінних паперів  

за 2017р. 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Театральне», 21567202, 01030, 
м. Київ, вул. Б.Хмельницько-
го, б.30/10, (044) 234-82-83

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

21567202.infosite.com.ua
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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)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акцІонерне товари-

ство «мІЖнароДний центр кУЛьтУрних та ДІЛових Зв’яЗкІв 
«консаЛтІнГ Україна»

1.2. Код за ЄДРПОУ 19032971
1.3. Місцезнаходження 04070, м. київ, Подільський район,вул. Іго-

рівська, буд. 1/8
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044-201-14-00, 044-201-14-09
1.5. Електронна поштова адреса office@cu.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.cu.kiev.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
20 квітня 2018 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІ-
ЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ткаченко Ольги 
Iгорiвни (паспорт СО 673612, виданий 10.07.2001р., Мінським РУГУ МВС у 
м. Києві) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капі-
талі емітента у розмірі 1 453 620шт. (363 045,00 грн.), що складає 48,454% 
статутного капіталу Товариства. Обіймала дану посаду з 11.11.2011р. непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ткаченко Валенти-
ни Ігорівни (паспорт МЕ 291265, виданий 17.05.2003р., Оболонським РУГУ 
МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутно-
му капіталі емітента у розмірі 1 498 500 шт. (374 625,00 грн.), що складає 
49,95% статутного капіталу Товариства. Обіймала дану посаду з 11.11.2011р. 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження з посади члена Наглядової ради Ткаченко 
Сергія Григоровича (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1999р., Старокиїв-
ським РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Часткою у ста-
тутному капіталі Товариства не володіє. Обіймав дану посаду з 11.11.2011р. 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Ольгу Iгорiвну 
(паспорт СО 673612, виданий 10.07.2001р., Мінським РУГУ МВС у м. Києві) 
за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Воло-
діє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 453 620шт. (363 
045,00 грн.), складає 48,454% статутного капіталу Товариства. Особу об-
рано строком на 3 роки згідно Статуту; до призначення обіймала наступні 
посади: Голова Наглядової ради ПрАТ МЦКДЗ «Консалтінг Україна»; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Валентину Ігорів-
ну (паспорт МЕ 291265, виданий 17.05.2003р., Оболонським РУГУ МВС у 
м. Києві) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є акціоне-
ром. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 498 500шт. 
(374 625,00 грн.), складає 49,95% статутного капіталу Товариства. Особу 
обрано строком на 3 роки згідно Статуту; до призначення обіймала наступ-
ні посади: член Наглядової ради ПрАТ МЦКДЗ «Консалтінг Україна»; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Сергія Григорови-
ча (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1999р., Старокиївським РУГУ МВС у 
м. Києві) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представ-
ником акціонера Ткаченко Валентини Ігорівни. Часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки згідно Стату-
ту; до призначення обіймала наступні посади: член Наглядової ради 
ПрАТ МЦКДЗ «Консалтінг Україна», Генеральний директор ТОВ «Євро-
формат»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор єжаков с.Г.              підпис, м. п. ,  20.04.2018р.

Приватне акцІонерне товариство 
«мІЖнароДний центр кУЛьтУрних та ДІЛових Зв’яЗкІв «консаЛтІнГ Україна»

ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
«каШПерIвський БУрякораДГосП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчне 
акцIонерне товариство «каШПерIвський БУрякораДГосП». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00385879. 3. Місцезнаходження: 09812, київська обл., 
тетiївський р-н, село кашперiвка, вулиця Ленiна, 15. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 04560-533-63 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: 
kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: kbr.emitent.org.ua. 
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст по-
відомлення. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів – 19.04.2018р, найменування уповноваже-
ного органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-якого характеру, 
в тому числі правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгаці-
єю кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних 
договорів, укладених товариством, депозитних договорів, догово-
рів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/
іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам товариства, 
укладення договорів придбання та відчуження обладнання, догово-
рів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого 
майна товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт по-
слуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, пра-
вочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Гранична сукупність 
вартості правочинів – 25000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 18366,4 тис. грн.; співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 136,12 %; за-
гальна кількість голосуючих акцій – 3718284 акцій іменних простих, кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
2372053 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення – 2372053 акцій іменних про-
стих, та «проти» - 0 акцій іменних простих. III. Підпис. 1. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади: Генеральний директор мар'янович роман 
олегович. 19.04.2018

Приватне акцIонерне товариство 
«сУДноБУДIвний ЗавоД «Лиман»

річна інформація емітента цінних паперів 
Прат «суднобудівний завод Лиман»  

за 2017 р.
1. Приватне акцiонерне товариство «Суднобудiвний завод 

«Лиман», 01373890 Адреса: Одеська , Приморський, 65026, 
м. Одеса, Преображенська, 4 кв. 2 А тел. 048 723-42-13,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://013738790.infosite.com.ua/

4. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори 
ПрАТ 18.04.2018 р. за адресою м. Одеса, вул. Преображенська, 4 
кв. 2 А приміщення «Офіс» тел. 048 723-42-13, початок о 14-00. 
Збори відбулися, кворум 88,03%.

По всім питанням порядку денного прийняті позитивні рі-
шення. 

Порядок денний: 1. Припинення повноважень лічильної комі-
сії, обраної на загальних зборах Товариства 19.04.17 р. Обрання 
нового складу лічильної комісії. Прийняття рішення з питань по-
рядку (регламенту) про ведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування. 2. Звіт Генерального директора То-
вариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товари-
ства в 2017 р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками 
роботи в 2017 р. 4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності 
Товариства в 2017 р. та зат вердження висновків Ревізійної комі-
сії. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів орга-
нів Товариства, затвердження річного звіту за 2017 р. 6.Розподіл 
прибутку і порядок покриття збитку, отриманого у 2017 р. 

5.Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось.
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Приватне акцIонерне товариство 
«Iнтеркорн корн ПросессIнГ IнДастрI»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 

розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 

2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «IНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI», код за ЄДРПОУ 
32616426, 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 120, 

телефон: (056) 732-12-38
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/32616426/

ПУБЛIчне акцIонерне товариство 
“БерДичIвський м’ясокомБIнат”

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифі-
каційний код згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне 
товариство 
"Бердичiвський 
м'ясокомбiнат", 00443430, 
13300 Житомирська обл. 
м.Бердичiв вул.Житомир-
ська, 82, (04143) 7-94-51

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

19.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію

00443430.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Приватне підприємство 
"Аудиторська фірма 
"Екаунт", 31133478

5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 27.04.2017р. Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної 
комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3.Звiт генераль-
ного директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2016р. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по 
рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2016р. 
5.Звiт Наглядової ради про свою роботу за 2016р. 6.Затвердження 
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства 
за 2016р., звiту ревiзiйної комiсiї та звiту наглядової ради. 7.Затверджен-
ня порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016р. 8.Прийняття 
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 9.Обран-
ня членiв Наглядової ради. 10.Про укладення цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової ради. Постановили: 1.Обрати лiчильну 
комiсiю Зборiв в складi: Юркiвська С.М., Вергелес О.М., Сорочук Т.П.  
2.Обрати голову Зборiв - Флюра М.В., секретаря - Бридкiвську Г.М.  
3-4.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по 
рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2016р. 
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 5.Затвердити звiт гене-
рального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
та баланс Товариства за 2016р. 6.Прийняти звiт Наглядової ради до 
вiдома та визнати роботу Наглядової ради за 2016р. задовiльною. 7.За-
безпечити покриття збитку за 2016р. у розмiрi 793 тис.грн. за рахунок 
прибутку 2017р. 8.Припинити повноваження голови та членiв Наглядової 
ради в повному складi. 9.Обрати до складу Наглядової ради: голова-
Ставнiйчук М.С.; члени: Павлюк П.А., Сорочук Т.П., Войтко Н.М., 
Юркiвська С.М. 10.З членами Наглядової ради цивiльно-правовi догово-
ри не укладати. В своїй роботi керуватись Статутом та Положенням про 
Наглядову раду. Виконання повноважень членами Наглядової ради 
здiйснювати на безоплатнiй основi. Голосували по усiм питанням порядку 
денного "ЗА"- 11683309 голосiв або 100% вiд присутнiх на зборах. Змiн до 
порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв не було. Наглядо-
ва рада затверджувала пропозицiї та порядок денний зборiв у 2017р. 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не iнiцiювались i не скликались.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУБЛІчне акцІонерне товариство 
«БрацЛавське сПецІаЛІЗоване 

ПІДПриємство «аГромаШ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

«Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 00902470
3. Місцезнаходження: 22870, Вінницька область, Немирівський район, 

селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, буд. 49.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04331)51373.
5. Електронна поштова адреса: par@00902470.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.00902470.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб.
ІІ. текст повідомлення. Відповідно до рішення річних Загальних збо-

рів акціонерів від 20.04.2018 року у зв’язку із закінченням терміну пере-
бування на посаді припинені повноваження: голови Наглядової ради Риж-
маня Дмитра Івановича, паспорт АА 053587 виданий 09.10.1995 року 
Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 6 ро-
ків, частка в статутному капіталі – 1,016%, розмір пакета акцій – 
3000,00 грн; члена Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, пас-
порт АВ 493249, виданий 19.11.2002 року Немирівським РВ УМВС України 
у Вінницькій області, на посаді була 6 років, частка в статутному капіта-
лі  – 80,452%, розмір пакета акцій - 239496,25 грн; члена Наглядової ради 
Дончика Сергія Федоровича, паспорт АВ 196369, виданий 27.12.2000 року 
Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 6 ро-
ків, частка в статутному капіталі – 1,016%, розмір пакета акцій – 
3000,00 грн; - голови Ревізійної комісії Наконечної Світлани Павлівни, 
паспорт СМ 888378 виданий 20.11.2006 року Немирівським РВ УМВС 
України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, частка в статутному 
капіталі – 0%, розмір пакета акцій - 0 грн; члена Ревізійної комісії Безмо-
щука Миколи Омеляновича, паспорт АА 197631, виданий 15.03.1996 року 
Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 6 ро-
ків, частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій - 0 грн; члена 
Ревізійної комісії Дончик Валентини Феліксівни, паспорт АА 824339, ви-
даний 14.08.1998 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, на посаді була 6 років, частка в статутному капіталі – 0%, розмір 
пакета акцій - 0 грн.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 
20.04.2018 року, рішення засідання Наглядової ради від 20.04.2018 року, 
щодо голови Наглядової ради, та рішення засідання Ревізійної комісії від 
20.04.2018 року, щодо голови Ревізійної комісї обрані терміном на 3 роки: 
голова Наглядової ради Рижмань Дмитро Іванович, паспорт АА 053587 
виданий 09.10.1995 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій об-
ласті, протягом останніх 5 років займав посади: директор Брацлавського 
агроекономічного коледжу; голова Наглядової ради ПАТ «Брацлавське 
СП «Агромаш», частка в статутному капіталі – 1,016%, розмір пакета ак-
цій – 3000,00 грн; член Наглядової ради Рижмань Людмила Дмитрiвна, 
паспорт АВ 493249, виданий 19.11.2002 року Немирiвським РВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв займала посаду викладача 
Брацлавського агроекономiчного коледжу, член Наглядової ради 
ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш», частка в статутному капiталi – 80,452%, 
розмiр пакету акцiй 239496,25 грн. ; член Наглядової ради Дончик Сергій 
Федорович, паспорт АВ 196369, виданий 27.12.2000 року Немирiвським 
РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв займав посаду – за-
ступника голови ФГ «Криниця», члена наглядової ради ПАТ «Брацлавське 
СП «Агромаш», частка в статутному капiталi – 1,016%, розмiр пакету акцiй 
3000,00 грн.; голова Ревізійної комісії Наконечна Свiтлана Павлiвна, пас-
порт АТ 068520, виданий 17.04.2014 року Немирiвським РВ УМВС України 
у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв займала посаду бухгалтера фермер-
ського господарства «Криниця», член Ревізійної комісії ПАТ «Брацлавське 
СП «Агромаш», частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій -  
0 грн; член Ревізійної комісії Безмощук Микола Омелянович, паспорт АА 
197631, виданий 15.03.1996 року Немирiвським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв займав посаду члена Ревізійної комісії 
ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш», водiй Товариства, частка в статутному 
капiталi – 0%, розмiр пакету акцій 0,00 грн., член Ревізійної комісії Дончик 
Валентина Фелiксiвна, паспорт АА 824339, виданий 14.08.1998року 
Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв – 
член Ревізійної комісії ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш», пенсiонер, част-
ка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакету акцiй 0,00 грн

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор соловйов р.Г. 20.04.2018 року.
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ПовІДомЛення 
про виникнення особливої інформації емітента – 

Прат «оБУхІвський моЛокоЗавоД»
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:приватне акціонерне товариство 
«ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00445914
3. Місцезнаходження:08703, Київська обл., м.Обухів, вулиця Каштано-

ва, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс :телефон/факс (04572) 65012.
5. Електронна поштова адреса:obmol@obmol.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: obmol.com.ua
7. Вид особливої інформації:відомості про зміну складу посадових осіб 

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол №40 від 

19.04.2018 року) відкликано посадових осіб емітента цінних паперів у 
зв’язку з закінченням терміну повноважень, на який вони обиралися.

Припинено повноваження голови правління Зануди Олексія Петровича.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 60,786447%.На посаді пере-
бував з 28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена правління Клименка Олексія Івановича.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,374287 %.На посаді пере-
бував з 28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена правління Курченка Сергія Васильовича.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,359652 %.На посаді пере-
бував з 28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена правління Ленди Лідії Сергіївни.Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 5,149549 %.На посаді перебувала з 
28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена правління Клещук Ольги Михайлівни 
Акціями Товариства не володіє. На посаді перебувала з 28.03.2013 року. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження голови ревізійної комісії Громської Тетяни 
Миколаївни. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5,189546 %. 
На посаді перебувала з 28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Богослов Оксани Іва-
нівни. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,239658 %. На по-
саді перебувала з 28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Недашківської Люд-
мили Костянтинівни . Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,279656 %. На посаді перебувала з 28.03.2013 року. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних.
Рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол №40 від 

19.04.2018 року) терміном на 5 років обрано новий персональний склад 
правління та ревізійної комісії:

-обрано головою правління Зануду Олексія Петровича.Попереднє місце 
роботи за останні 5 років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», голова прав-
ління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 60,786447%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-обрано членом правління Клименка Олексія Івановича.Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 8,374287 %. Попереднє місце роботи за 
останні 5 років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», головний інженер. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-обрано членом правління Величко Світлану Анатоліївну.Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи за останні 
5 років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», начальник вимірювальної вироб-
ничої лабораторії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-обрано членом правління Осадчу Дарію Василівну.Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи за останні 
5 років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», економіст. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

-обрано членом правління Клещук Ольгу Михайлівну.Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи за останні 
5 років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», головний бухгалтер. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

-обрано головою ревізійної комісії Ленду Лідію Сергіївну. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 5,149549 %. Попереднє місце роботи за 
останні 5 років: пенсіонер, ПрАТ «Обухівський молокозавод», головний 
технолог.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-обрано членом ревізійної комісії Курченко Валентину Миколаївну. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 4,572532 %. Попереднє місце 
роботи за останні 5 років:пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

-обрано членом ревізійної комісії Миронову Людмилу Михайлівну . Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 0,279656 %. Попереднє місце 
роботи за останні 5 років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», апаратник ви-
робництва заквасок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади _________ 

(підпис)
о.П.Зануда 

(ініціали та прізвище керівника)
Голова правління 20.04.2018р. 

(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне 
акцIонерне 
товариство «каре»

2. Код за ЄДРПОУ 23531220
3. Місцезнаходження 04075, м. Київ, вул. Селянська, 1А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 431-84-49 (044) 431-84-49
5. Електронна поштова адреса anivinska@spp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kare.zvitat.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв: 20.04.2018. Найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначен-
ням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть 
предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: фiнансово-
господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування (зокрема, але 

не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безпово-
ротної фiнансової допомоги, випуск боргових цiнних паперiв, iншi способи 
залучення коштiв, не забороненi чинним законодавством); договори iпотеки, 
застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи 
нерухомого майна, придбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним 
законодавством; операцiї з цiнними паперами i корпоративними правами, в 
тому числi створення нових юридичних осiб; забезпечення зобов’язань 
третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, передачi майна Товариства в iпотеку 
чи заставу, iншими способами, не забороненими чинним законодавством; 
iншi фiнансово-господарськi операцiї, передбаченi статутом Товариства, або 
тi, що є бажаними для забезпечення дiяльностi Товариства. Гранична сукуп-
на вартiсть: 100 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 121,7 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 82169,3%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 72 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 54 242 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 54 242 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Iгнатенко олександр Григорович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-

кий код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Мета-
Банк» (20496061) 69006, м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30, т.(061)228-78-
43.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії – 25.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.mbank.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АФ «ПКФ «Аудит-Фінанси»», 34619227

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів – позачерго-
ві. Дата проведення: 09.03.2017 р. Перелік питань: 1. Обрання лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 2. Обрання головую-
чого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 3 Затвер-
дження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «Мета-
Банк». 4.Про скасування рішення, що було прийнято позачерговими 
загальними зборами акціонерів АТ «МетаБанк» 26.12.2016 року, про при-
ватне розміщення привілейованих іменних акцій нового класу АТ «Мета-
Банк» існуючої номінальної вартості. 5. Про внесення змін до Статуту 
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», пов’язаних, в тому 
числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням розмі-
щення акцій, шляхом викладення його в новій редакції, та визначення 
особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису нової редакції 
Статуту АТ «МетаБанк». Прийняті рішення: 1. Обрати лічильну комісію 
загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб: Федорчук Оксану Ана-
толіївну – головою комісії; Калужську Вікторію Вікторівну – членом комі-
сії. 2. Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Бєлку Анатолія 
Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергі-
йовича. 3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціоне-
рів АТ «МетаБанк», запропонований головуючим на загальних зборах. 
4. Скасувати рішення з шостого питання порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» від 26.12.2016 року, викла-
деного в наступній редакції: «Здійснити приватне розміщення привіле-
йованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу «Б» в кількості 
287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук існуючої номі-
нальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за 
одну акцію та затвердити рішення про приватне розміщення привілейо-
ваних іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді 
додатку до протоколу загальних зборів акціонерів. 5. Затвердити нову 
редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та 
делегувати голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу 
право підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного това-
риства АТ «МетаБанк.

Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 12.04.2017 р. Пе-
релік питань: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
АТ «МетаБанк». 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів 
акціонерів АТ «МетаБанк». 3. Затвердження регламенту проведення за-
гальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 4. Затвердження звіту Прав-
ління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 
рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ «МетаБанк». 
5. Затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати 
роботи в 2016 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядо-
вої ради АТ «МетаБанк». 6. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» 
за 2016 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати робо-
ти Банку в 2016 році та заходів за результатами розгляду висновку ау-
дитора. 7. Затвердження бізнес-плану та бюджету Банку на 2017 рік. 
8.  Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2016 рік, прибутку минулих 
років, виплату дивідендів за 2016 рік та визначення частини прибутку, 
що направляється на збільшення статутного капіталу Банку. 9. Про 
збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення но-
мінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного 
капіталу Банку частини прибутку. 10. Про випуск акцій АТ «МетаБанк» 
нової номінальної вартості та затвердження рішень про випуск акцій 
АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості. 11. Про внесення змін до 
Статуту АТ «МетаБанк», пов’язаних в тому числі зі збільшенням статут-
ного капіталу Банку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та 
визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції 
Статуту АТ «МетаБанк». 12. Про відкликання членів Наглядової ради 
АТ «МетаБанк». 13. Про обрання членів Наглядової ради АТ «Мета-
Банк». 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення 
розміру їхньої винагороди. 15. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради АТ «МетаБанк». 16. Про внесення змін до внутрішніх положень 

АТ «МетаБанк». Прийняті рішення: 1. Обрати лічильну комісію загаль-
них зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб: Федорчук Оксану Анатоліїв-
ну – головою комісії; Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії. 
2. Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Бєлку Анатолія 
Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергі-
йовича . 3. Затвердити наступний регламент проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: час для доповіді до 10 хви-
лин; час для виступу до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви; 
одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення 
кожного з питань, винесених на голосування; ведення загальних зборів 
акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюва-
тись як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної 
комісії, протокол про підсумки голосування, протокол загальних зборів 
акціонерів та інші документі загальних зборів оформляються україн-
ською мовою; питання, які по суті не відносяться до порядку денного, 
не розглядаються голосування на чергових загальних зборах акціонерів 
з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів 
для голосування; підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. 
Результати голосування заносяться до протоколу про підсумки голосу-
вання на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лі-
чильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує го-
лова лічильної комісії. 4. Затвердити звіт Правління АТ «МетаБанк» про 
результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік та ви-
знати роботу Правління АТ «МетаБанк» в 2016 році задовільною та та-
кою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку. 5 Затвердити 
звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2016 році 
та визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2016 році задо-
вільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку. 
6. Затвердити річний фінансовий звіт АТ «МетаБанк» за 2016 рік, а 
саме: Звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 
31 грудня 2016 року, з активами та пасивами, у складі зобов’язань та 
власного капіталу, в сумі 622 366 тис. грн.; Звіт про прибутки і збитки 
(Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 
31 грудня 2016 року, з прибутком в розмірі 20 992 тис. грн.; Звіт про су-
купний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, з 
сукупним доходом в розмірі 21 030 тис. грн.; Звіт про зміни у власному 
капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 
31 грудня 2016 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2016 
року в розмірі 157 306 тис. грн.; Звіт про рух грошових коштів АТ «Мета-
Банк» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, із підтвердженням гро-
шових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду року в сумі 90 428 тис. 
грн. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «Бейкер 
Тіллі України») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» 
за 2016 рік станом на 31.12.2016 року. Затвердити заходи за результа-
тами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі 
України». 7. Затвердити бізнес-план та бюджет АТ «МетаБанк» на 2017 
рік 8. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами 
діяльності в 2016 році, в сумі 20 991 926,79 гривень, та суму дооцінки 
основних засобів, що вибули в 2016 році, в сумі 631 564,97 гривень, в 
наступному порядку та розмірах: направити до резервного фонду – 
1 081 174,59 грн.;направити на виплату дивідендів за привілейованими 
іменними акціями – 950,58 грн.; направити на збільшення статутного 
капіталу Банку – 20 541 366,59 грн. Виплатити дивіденди за 2016 рік по 
привілейованим іменним акціям Банку в розмірі 0,01 грн. на одну акцію. 
По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2016 рік не нараховува-
ти та не виплачувати. Направити частину нерозподіленого прибутку, 
отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014 році, в роз-
мірі 257 742,41 грн. на збільшення статутного капіталу Банку. Направи-
ти на збільшення статутного капіталу Банку частину прибутку, отрима-
ного Банком за результатами його діяльності в 2014 та 2016 роках, в 
загальній сумі 20 799 109,00 грн., в тому числі за 2014 рік – 
257 742,41 грн., за 2016 рік – 20 541 366,59 грн. 9. Не збільшувати ста-
тутний капітал Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на 
20 799 109,00 гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій 
Банку з 34,75 гривень до 39,00 гривень за рахунок спрямування до ста-
тутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого Банком за резуль-
татами його діяльності в 2014 та 2016 роках. 10. Не здійснювати випуск 
простих та привілейованих іменних акцій Публічного акціонерного това-
риства «МетаБанк» нової номінальної вартості розміром 39,00 кожна та 
не затверджувати рішення про випуск простих іменних акцій і рішення 
про випуск привілейованих іменних акцій Публічного акціонерного това-
риства «МетаБанк» нової номінальної вартості, тексти яких оформлені 
у вигляді додатків до протоколу чергових загальних зборів акціонерів. 
11. Не затверджувати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного 
товариства «МетаБанк» та не уповноважувати голову Правління 
АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст нової редак-
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ції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». 12. Від-
кликати членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«МетаБанк», а саме: Носик Ларису Миколаївну, Осташинського Леоніда 
Геннадійовича, Бондар Людмилу Вікторівну, Гоголічеву Світлану Вікто-
рівну та Дроботько Ольгу Василівну у зв’язку з закінченням строку їх 
повноважень. 13. Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного то-
вариства «МетаБанк» в наступному складі: Носик Лариса Миколаївна – 
голова Наглядової ради; Осташинський Леонід Геннадійович – член На-
глядової ради; Гоголічева Світлана Вікторівна – член Наглядової ради; 
Бондар Людмила Вікторівна – член Наглядової ради; Грицай Сергій Ми-
колайович – член Наглядової ради. 14. Затвердити умови цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк». Встано-
вити розміри винагород, що виплачуються членам Наглядової ради 
АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 15 до протоколу чергових загальних 
зборів акціонерів. 15. Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» 
Нужного Сергія Павловича підписати цивільно-правові договори з чле-
нами Наглядової ради АТ «МетаБанк».16. Затвердити нову редакцію 
Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк». Не затверджувати нову 
редакцію Положення про акції АТ «МетаБанк». Не затверджувати нову 
редакцію Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк».

Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення: 10.05.2017 р. 
Перелік питань: 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних 
зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 2. Обрання головуючого та секретаря 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 3. Затвер-
дження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів АТ «МетаБанк». 4. Про скасування рішення, що було прийнято за-
гальними зборами акціонерів АТ «МетаБанк» 12.04.2017 року, про 
розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2016 рік, прибутку минулих років, 
виплату дивідендів за 2016 рік та визначення частини прибутку, що на-
правляється на збільшення статутного капіталу Банку. 5. Про розподіл 
прибутку АТ «МетаБанк» за 2016 рік, прибутку минулих років, виплату 
дивідендів за 2016 рік та визначення частини прибутку, що направля-
ється на збільшення статутного капіталу Банку. 6. Про збільшення ста-
тутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вар-
тості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку 
частини прибутку. 7. Про випуск простих та привілейованих іменних ак-
цій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості та затвердження рішень 
про випуск простих та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» но-
вої номінальної вартості. 8. Про внесення змін до Статуту АТ «Мета-
Банк», пов’язаних в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Бан-
ку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та визначення особи, 
яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «Мета-
Банк». 9. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк». 
Прийняті рішення: 1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних 
зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб: Федорчук Оксану Анатоліївну – 
головою комісії; Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії. 2. Об-
рати головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів Бєлку 
Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярос-
лава Сергійовича. 3. Затвердити наступний регламент проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: час для допові-
ді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; загальні збори провести 
без перерви; одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для 
вирішення кожного з питань, винесених на голосування; ведення за-
гальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах мо-
жуть здійснюватись як українською, так і російською мовами, протокол 
реєстраційної комісії, протокол про підсумки голосування, протокол за-
гальних зборів акціонерів та інші документі загальних зборів оформля-
ються українською мовою; питання, які по суті не відносяться до поряд-
ку денного, не розглядаються; голосування на позачергових загальних 
зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з викорис-
танням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводиться лі-
чильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколу про 
підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують го-
лова та член лічильної комісії; результати голосування загальним збо-
рам оголошує голова лічильної комісії. 4. Скасувати рішення, що було 
прийнято загальними зборами акціонерів АТ «МетаБанк» від 12.04.2017 
року, про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2016 рік, прибутку мину-
лих років, виплату дивідендів за 2016 рік та визначення частини прибут-
ку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку. 5. Роз-
поділити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами 
діяльності в 2016 році, в сумі 20 991 926,79 гривень, та суму дооцінки 
основних засобів, що вибули в 2016 році, в сумі 325 798,27 гривень, в 
наступному порядку та розмірах: направити до резервного фонду – 
1 065 886,25 грн.; направити на виплату дивідендів за привілейованими 
іменними акціями – 950,58 грн.; направити на збільшення статутного ка-
піталу Банку – 20 250 888,23 грн. 5. Виплатити дивіденди за 2016 рік по 
привілейованим іменним акціям Банку в розмірі 0,01 грн. на одну акцію. 
По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2016 рік не нараховува-
ти та не виплачувати. Направити частину нерозподіленого прибутку, 

отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014 році, в роз-
мірі 303 525,37 грн. на збільшення статутного капіталу Банку. Направи-
ти на збільшення статутного капіталу Банку частину прибутку, отрима-
ного Банком за результатами його діяльності в 2014 та 2016 роках, в 
загальній сумі 20 554 413,60 грн., в тому числі за 2014 рік – 303 525,37 
грн., за 2016 рік – 20 250 888,23 грн. 6. Збільшити статутний капітал Пу-
блічного акціонерного товариства «МетаБанк» на 20 554 413,60 гривень 
шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з 34,75 гривень 
до 38,95 гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку 
частини прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 
2014 та 2016 роках. 7. Здійснити випуск простих та привілейованих 
іменних акцій Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» нової 
номінальної вартості розміром 38,95 кожна та затвердити рішення про 
випуск простих іменних акцій і рішення про випуск привілейованих імен-
них акцій Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» нової номі-
нальної вартості, тексти яких оформлені у вигляді додатків до протоко-
лу позачергових загальних зборів акціонерів. 8. Затвердити нову 
редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та 
уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павло-
вича підписати текст нової редакції Статуту Публічного акціонерного то-
вариства «МетаБанк». 9. Затвердити нову редакцію Положення про ак-
ції АТ «МетаБанк». Затвердити нову редакцію Положення про виплату 
дивідендів АТ «МетаБанк».

Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення: 27.06.2017 р. 
Перелік питань: 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних 
зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 2. Обрання головуючого та секретаря 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 3. Затвер-
дження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів АТ «МетаБанк». 4. Про збільшення статутного капіталу АТ «Мета-
Банк» шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних 
акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків. 5. Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «Ме-
таБанк» існуючої номінальної вартості. 6. Про затвердження переліку 
осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій 
АТ «МетаБанк». 7.Про визначення уповноваженого органу АТ «Мета-
Банк», якому надається повноваження щодо: залучення до розміщення 
андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рі-
шення про дострокове закінчення укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на заплано-
ваний обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 
повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвер-
дження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту 
про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про 
відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за 
акцій, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки ре-
зультатів укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке 
рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення ак-
цій; опублікування в офіційному друкованому органі Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про можливість 
реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних 
Банком акцій. 8.Про визначення уповноважених осіб АТ «МетаБанк», 
яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реа-
лізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, сто-
совно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо за-
безпечення укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій. Прийняті рішення: 1. Обрати лічильну ко-
місію позачергових загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб: 
Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії; Калужську Вікторію Ві-
кторівну – членом комісії. 2. обрати головуючим на позачергових за-
гальних зборах акціонерів Бєлку Анатолія Миколайовича, секретарем 
загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича . 3. Затвердити на-
ступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів АТ «МетаБанк»: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 
хвилин; загальні збори провести без перерви; одна проста акція Банку 
надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування; ведення загальних зборів акціонерів, доповіді та висту-
пи на загальних зборах можуть здійснюватись як українською, так і ро-
сійською мовами, протокол реєстраційної комісії, протокол про підсумки 
голосування, протокол загальних зборів акціонерів та інші документі за-
гальних зборів оформляються українською мовою; питання, які по суті 
не відносяться до порядку денного, не розглядаються; голосування на 
позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денно-
го проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок 
голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування зано-
сяться до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах ак-
ціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії; результати го-
лосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. 
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4.  Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного това-
риства «МетаБанк» на 10 000 023,00 гривень шляхом приватного розмі-
щення додаткових простих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючою но-
мінальною вартістю 38,95 гривень за одну акцію в кількості 256 740 
штук за рахунок додаткових внесків. 5. Здійснити приватне розміщення 
простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 256 740 штук існуючої 
номінальної вартості 38,95 гривень за одну акцію та затвердити рішен-
ня про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк», 
текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних збо-
рів акціонерів. 6. Визначити, що учасниками приватного розміщення 
простих іменних акцій АТ «МетаБанк» є власники простих іменних акцій 
АТ «МетаБанк» станом на 27 червня 2017 року. 7. Визначити Наглядову 
раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» уповноваженим 
органом АТ «МетаБанк», якому надаються повноваження щодо: залу-
чення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії 
акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у 
разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими 
власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; при-
йняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, 
внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законо-
давством строки результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваже-
ним приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову 
від розміщення акцій; опублікування в офіційному друкованому органі 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення 
про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбан-
ня розміщуваних Банком акцій. 8. Визначити голову Правління АТ «Ме-
таБанк» уповноваженою особою, якій надаються наступні повноважен-
ня: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішен-
ня про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення: 09.07.2017 р. 
Перелік питань: 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних 
зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 2. Обрання головуючого та секретаря 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 3. Затвер-
дження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів АТ «МетаБанк». 4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціо-
нерного товариства «МетаБанк», пов’язаних зі збільшенням статутного 
капіталу Банку, з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом 
викладення його в новій редакції, та визначення особи, яка уповнова-
жується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк». Прийняті 
рішення: 1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів ак-
ціонерів у складі 2 (двох) осіб: Федорчук Оксану Анатоліївну – головою 
комісії; Бережну Ольгу Євгенівну – членом комісії. 2. Обрати головую-
чим на позачергових загальних зборах акціонерів Бєлку Анатолія Мико-
лайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійови-
ча. 3. Затвердити наступний регламент проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: час для доповіді до 10 хви-
лин; час для виступу до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви; 
одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення 
кожного з питань, винесених на голосування; ведення загальних зборів 
акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюва-
тись як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної 
комісії, протокол про підсумки голосування, протокол загальних зборів 
акціонерів та інші документі загальних зборів оформляються україн-
ською мовою; питання, які по суті не відносяться до порядку денного, 
не розглядаються; голосування на позачергових загальних зборах акціо-
нерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бю-
летенів для голосування; підрахунок голосів проводиться лічильною ко-

місією. Результати голосування заносяться до протоколу про підсумки 
голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та 
член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголо-
шує голова лічильної комісії. 4. Затвердити нову редакцію Статуту Пуб-
лічного акціонерного товариства «МетаБанк»та уповноважити голову 
Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст 
нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Мета-
Банк».

Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення: 25.09.2017 р. 
Перелік питань: 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних 
зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 2. Обрання головуючого та секретаря 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк». 3. Затвер-
дження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів АТ «МетаБанк». 4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціо-
нерного товариства «МетаБанк» шляхом викладення його в новій 
редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової 
редакції Статуту АТ «МетаБанк». 5. Про внесення змін до положення 
про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редак-
ції. 6. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «Ме-
таБанк» шляхом викладення його в новій редакції. 7. Про зміну розміру 
винагороди, що виплачується голові Наглядової ради за виконання по-
вноважень та обов’язків голови Наглядової ради АТ «МетаБанк» та об-
рання особи, яка уповноважується на підписання змін до цивільно-
правового договору з головою Наглядової ради АТ «МетаБанк», 
пов’язаних із зміною розміру її винагороди. Прийняті рішення: . Обрати 
лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі 
2 (двох) осіб: Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії; Калужську 
Вікторію Вікторівну – членом комісії. 2. Обрати головуючим на позачер-
гових загальних зборах акціонерів Бєлку Анатолія Миколайовича, се-
кретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича. 3. Затвер-
дити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів АТ «МетаБанк»: час для доповіді до 10 хвилин; час для ви-
ступу до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви; одна проста 
акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного з пи-
тань, винесених на голосування; ведення загальних зборів акціонерів, 
доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватись як укра-
їнською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, прото-
кол про підсумки голосування, протокол загальних зборів акціонерів та 
інші документі загальних зборів оформляються українською мовою; пи-
тання, які по суті не відносяться до порядку денного, не розглядаються; 
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань 
порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосу-
вання; підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати 
голосування заносяться до протоколу про підсумки голосування на за-
гальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної ко-
місії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лі-
чильної комісії. 4. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного 
акціонерного товариства «МетаБанк» та уповноважити голову Правлін-
ня АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст нової ре-
дакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». 5. За-
твердити нову редакцію Положення про Правління АТ «МетаБанк» 6. 
Затвердити нову редакцію Кодексу про корпоративне управління 
АТ «МетаБанк». 7. Встановити розмір винагороди, що виплачується го-
лові Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 6 до протоколу 
позачергових загальних зборів акціонерів. Уповноважити голову Прав-
ління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати зміни до 
цивільно-правового договору з головою Наглядової ради АТ «Мета-
Банк», пов’язаних із зміною розміру її винагороди.

Інформація про дивіденди: сума нарахованих дивідендів – 
950,58  грн., сума виплачених/перерахованих дивідендів – 891,46 грн., 
дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів – 01.02.2017 р. Дивіденди за простими акціями не виплачувались.

Голова Правління  с.П. нужний

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Текстемп», 05421663, вул. Колекторна, буд.30, м. Київ, Дарницький, 
м. Київ, 02660, (044)564-63-97

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.tekstemp.pat.ua

Приватне акцІонерне товариство  
«текстемП»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ» , 14307392, Чернігів-
ська, Чернiгiвський, 14030, Чернiгiв, Захисникiв України, 25 (04622)36165

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.chezara.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА «РФС-АУДИТ», 31275766

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство):

У 2017 році у ПАТ «ЧЕЗАРА» проводились чергові загальні збори акціо-
нерів. Дата проведення зборів – 20.04.2017. Для участі у загальних зборах 
зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 78,17 % голосуючих 
акцій.

Порядок денний:
1. Припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, обраних на 

попереднiх Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на Загальних 
зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.

4. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками його розгляду. 

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками його розгляду. 

7. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами 

дiяльностi Товариства у 2016 роцi, в тому числi затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв.

10. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 
рiк.

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядо-
вої ради Товариства.

12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.

15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
16. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з 

членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Загальнi збори акцiонерiв вирiшили: 
З питання порядку денного № 1:
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї, обраних на 

попереднiх Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 членiв: голова комiсiї – Грязна Тетя-

на Олегiвна, секретар комiсiї – Федоренко Сергiй Степанович, член 
комiсiї  - Притиковська Катерина Олексiївна

З питання порядку денного № 2:
Обрати Головою Загальних зборiв Марчука Всеволода Ростиславови-

ча. Обрати Секретарем Загальних зборiв Образкову Ганну Вiкторiвну
З питання порядку денного № 3:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних 

зборiв акцiонерiв товариства:
1. Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань поряд-

ку денного i повiдомлення акцiонерам iнформацiї про результати голосу-
вання i прийнятi рiшення. Пiсля закiнчення роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв Голова оголошує про його закриття. 

2. Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регла-
ментом:

Час, який надається для:
- доповiдi – не бiльше 20 хвилин;
- спiвдоповiдi i заключного слова – не бiльше 10 хвилин; 

- запитання за умови реєстрацiї у секретаря Загальних зборiв – не 
бiльше 5 хвилин;

- вiдповiдi доповiдача на поставлене запитання – не бiльше 5 хвилин.
3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:
- доповiдь, запитання доповiдачу i вiдповiдi на них;
- спiвдоповiдi (в разi необхiдностi, запитання спiввiдповiдачу i вiдповiдi 

на них);
- виступи акцiонерiв;
- оголошення головуючим про припинення обговорення;
- оголошення головуючим про голосування за допомогою бюлетенiв 

(при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, про-
екти рiшень по даному питанню;

- оголошення головуючим результатiв голосування по питанню порядку 
денного. Результати голосування по питаннях порядку денного можуть 
оголошуватися по мiрi надходження протоколiв лiчильної комiсiї про 
пiдсумки голосування.

4. Пiсля закриття Загальних зборiв пiдсумки голосування доводяться 
до вiдома акцiонерiв, протягом 10 робочих днiв пiсля складання протоколу 
про пiдсумки голосування шляхом розмiщення на власному веб-сайтi.

З питання порядку денного № 4:
Затвердити Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
З питання порядку денного № 5:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк.
З питання порядку денного № 6:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк.
З питання порядку денного № 7:
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
З питання порядку денного № 8:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
З питання порядку денного № 9:
Прибуток не розподiляти. Розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати.
З питання порядку денного № 10:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
З питання порядку денного № 11:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради.
З питання порядку денного № 12:
Обрати членами Наглядової ради:
1. Камурзаєва Олександра Альбертовича, акцiонера 
2. Бiлоногова Володимира Германовича, акцiонера 
3. Бруля Сергiя Тимофiйовича, представника акцiонера 

ТОВ «IННОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ»
4. Омельянчука Володимира Прокоповича, представника акцiонера 

ТОВ «IННОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ»
5. Дрiжчаного Iгоря Васильовича, представника акцiонера 

ТОВ «IННОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ»
З питання порядку денного № 13:
Затвердити та укласти з кожним новобраним членом Наглядової ради 

Товариства цивiльно-правовий договiр. Встановити, що члени Наглядової 
ради Товариства виконують свої функцiї на безоплатнiй основi. Уповнова-
жити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з усiма новообраними членами Наглядової 
ради Товариства.

З питання порядку денного № 14:
Припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-

ства.
З питання порядку денного № 15:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: Белiченко Олену 

Володимирiвну; Гребеножка Сергiя Григоровича; Черноусова Руслана Во-
лодимировича.

З питання порядку денного № 16:
Затвердити та укласти з кожним новобраним членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства цивiльно-правовий договiр. Встановити, що члени Ревiзiйної 
комiсiї Товариства виконують свої функцiї на безоплатнiй основi. Уповно-
важити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з усiма новообраними членами Ревiзiйної 
комiсiї товариства.

З питання порядку денного № 17:
Рiшення про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї не 

прий няте.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 135031 124197

ПУБЛIчне акцIонерне товариство «чернIГIвський ЗавоД раДIоПриЛаДIв»
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Основні засоби (за залишковою вартістю) 56773 71018
Довгострокові фінансові інвестиції 6 6
Запаси 35489 41113
Сумарна дебіторська заборгованість 33853 7282
Грошові кошти та їх еквіваленти 92 430
Власний капітал 7857 12532
Статутний капітал 971 971
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -16125 -11450
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6909 9026
Поточні зобов'язання і забезпечення 120265 102639
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3884199 3884199
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Генеральний директор Пат «чеЗара»  а.о. свириденко

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 АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НОВООДЕСЬКИЙ 
РАЙАГРОХIМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05490150
3. Місцезнаходження 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ 

ПЕРЕМОГИ, будинок 121-В
4. Міжміський код, телефон та факс 9-25-13 9-12-74
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://agro-shevchenko.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-

ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) припинено повноваження наглядової 
ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три 
роки до порядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного 
товариства обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв на-
глядової ради.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса 
Iгоровича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. По-
садова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
21.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) припинено повноваження наглядової 
ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три 
роки до порядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного 
товариства обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв на-
глядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки Наталiї 
Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. По-
садова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
21.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) припинено повноваження наглядової 
ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три 
роки до порядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного 
товариства обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв на-
глядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана 
Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. 
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
21.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три роки до по-
рядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 
обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про припинення 

повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради.
Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Термiн 

призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог законодав-
ства. Прокопик Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ 
«УЛФ», яка володiє 93,0237% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi наступнi посади: начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Райз - 
Максимко», заступник директора з юридичних питань ТОВ «Укр ленд-
iнвест», начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Фiнансово - консалтингова 
група «Укрм'ясо», Заступник директора з юридичних питань виробничий 
аудитор ТОВ «Укрлендiнвест». 21.04.2015 був обраний Головою Наглядо-
вої ради Товариства.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три роки до по-
рядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 
обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради.

Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Термiн 
призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог законодав-
ства. Сорока Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ 
«УЛФ», яка володiє 93,0237% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi посади фiнансового директора ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник 
генерального директора з питань фiнансiв та економiки ПрАТ «Райз-
Максимко», Заступник директора з питань контрольно - ревiзiйної роботи 
ТОВ «Спецагропроект». 21.04.2015 була обрана Членом Наглядової ради 
Товариства.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три роки до по-
рядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 
обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради.

Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог за-
конодавства. Прокоса Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи 
ТОВ «УТ «УЛФ», яка володiє 93,0237% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi посади директора ТОВ «Систем технолоджi компанi 
iнвестментс». 21.04.2015 був обраний Членом Наглядової ради Товари-
ства.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 19.04.2018 р. (про-
токол №2), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:

обрано на посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса 
Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу На-
глядової ради Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади КОХОРОВ АНДРIЙ 

АБДУВАЛIЙОВИЧ
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)
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«новооДеський райаГрохIм»
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Приватне акцІонерне товариство
маневицьке ПІДПриємство

«роДЮчІсть»
(Місцезнаходження: 44600, Волинська область.,  

смт Маневичі вул. Комарова 45)
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ Маневицьке 

підприємство «Родючість» відбудуться 25 травня 2018 року о 12.00 год. 
За адресою: волинська обл., смт.маневичі, вул.комарова.45 в актово-
му залі адміністративного приміщення товариства. 

Реєстрація акціонерів – 25 травня 2018 року з 11.00 до 12.00 год. За 
місцем проведення чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – 18.04.2018 року

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність підприємства 

за 2017 рік
3. Звіт Наглядової Ради товариства про роботу за 2017 рік.
4. Звіт та висновок Ревізора. Прийняття рішення за результатами ви-

сновків Ревізора.
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2017 рік
6. Розподіл прибутку і збитку підприємства.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за 
адресою: 44600, Волинська обл.,смт.Маневичі,вул.Комарова,45. Відпові-
дальна особа за ознайомлення з документами Рибачук Олена Олексіївна. 
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів 

кожен акціонер повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (пас-
порт) та сертифікати акцій, представникам акціонерів та юридичним осо-
бам – доручення та паспорт.

Довідки за телефонами: (03376) 2-17-22 , 2-21-89
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн) Прат маневицьке підприємство «родючість»
2016р. 2017р.

Усього активів 505,5 738,80
Основні засоби 170,2 219,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 27,5 198,9
Сумарна дебіторська заборгованість 119,0 188,4
Грошові кошти та еквіваленти 106,8 62,6
Нерозподілений прибуток -1057,1 -1032,7
Власний капітал - -
Статутний капітал 292 292
Довгострокові зобов’язання 10 10
Поточні зобов’язання 421,3 630,20
Чистий прибуток (збиток) 58,9 48,9
Середньорічна кількість акцій (штук) 1168200 1168200
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, втрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 14

Прат маневицьке підприємство «родючість»

рІчна ІнФормацІя  
за 2017 рік

емітента цінних паперів  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-
дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ», 00241206, 
03062 м. Київ проспект Перемоги,будинок 65, (044) 400-0555

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 19.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://kamet.emitents.net.ua/ua/docs

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що роз-

глядалися на загальних зборах: 1.Про обрання робочих органiв та за-
твердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
2.Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2016 рiк та основнi напрямки розвитку Товариства на 
2017 рiк. 3.Звiт та висновки Наглядової ради товариства за 2016 рiк. 
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 5.Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту ви-
конавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї; 6.Затвердження рiчного 
фiнансового звiту та балансу на 31.12.2016 року. 7. Про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». 8. Про обрання 
членiв Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». 9.Про затвердження умов 
контрактiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
ПАТ «КАМЕТ» та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
контрактiв з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». 10.Затверджен-
ня порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками 
фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 11.Прий-
няття рiшення про вчинення значних правочинiв.Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не надхо-
дило.Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати Лiчильну 
комiсiю у складi 3-х осiб: ПЕРЕСЕНЧУКА Вiктора Васильовича, ДЬО-
МЕНКО Iгоря Дмитровича. НАУМЕНКА Сергiя Степановича. Обрати 
головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ЛЄНЯ Євгена 
Олексiйовича, секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ВЛА-
СЮК Ольгу Володимирiвну. Затвердити Регламент Зборiв: Виступи по 
питанням порядку денного до 10 хв., повторнi виступи до 5 хв.,вiдповiдi 
на запитання до 5 хв.,внесення пропозицiй до 3 хв.Рiшення по питан-
нях порядку денного приймається шляхом: вирiшення питання по сутi, 

залишення питання без розгляду,перенесення вирiшення питання на 
наступнi загальнi збори акцiонерiв.Голосування по питаннях порядку 
денного здiйснюється акцiонерами (їх представниками) шляхом зазна-
чення у iменних бюлетенях одного iз варiантiв голосування за пункта-
ми внесеними до проекту порядку денного Зборiв, а саме «ЗА», 
«ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». 2.Затвердити звiт Голови правлiння 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та 
основнi напрямки розвитку Товариства на 2017 рiк. 3.Затвердити Звiт 
та висновки Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» за 2016 рiк. 4.Затвердити 
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки 
фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 5.Затвер-
дити звiт Наглядової ради, звiт Правлiння та звiт Ревiзiйної комiсiї. 
6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс на 31.12.2016 року. 
7. Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» 
Бурикiної С.М., Корнейчук Н.К., Лук'янчук Н.М., Томiлiна С.М. та Юв-
ченка Ю.А. 8.Обрати до складу членiв Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»: 
БУРИКIНУ Св iтлану  Миколаївну  (представник а  AVRYS 
LIMITED),ЛУК'ЯНЧУК Наталiю Миколаївну (представника AVRYS 
LIMITED),КОРНЕЙЧУК Наталiю Костянтинiвну (представника AVRYS 
LIMITED),ТОМIЛIНА Сергiя Миколайовича (представника ТОВ «КУА 
«ПАТРIОТ» ПНВIФЗТ «Патрiот-2»),ЮВЧЕНКО Юрiя Анатолiйовича 
(представника ТОВ «КУА «ПАТРIОТ» ПНВIФЗТ «Патрiот-2»).Новоо-
браним членам Наглядової ради протягом 7 днiв з моменту ухвалення 
цього рiшення, вiдповiдно до вимог п. 8.18. Статуту ПАТ «КАМЕТ» 
здiйснити обрання Голови Наглядової ради Товариства. 9.Затвердити 
умови контрактiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради ПАТ «КАМЕТ». Уповноважити пiдписати контракти iз обраними 
членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Голову правлiння Лєня Євге-
на Олексiйовича. 10.Розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк не затверджувати. 
Дивiденди не нараховувати. Збиток одержаний Товариством у 2016 
роцi покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 11.Затвердити 
значнi правочини, що були укладенi ПАТ «КАМЕТ» упродовж часу з 
моменту попереднiх рiчних Зборiв, що вiдбулися 29.04.2016 року, яки-
ми надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв i зокрема 
на вчинення правочину - Договору купiвлi-продажу цiнних паперiв 
№БВ-14/2/17 вiд 21.03.2017 року щодо продажу iнвестицiйних 
сертифiкатiв ТОВ «КУА «ПАТРIОТ» (ПНВIФЗТ «ПАТРIОТА» на суму 
120 148 019,50 грн. та ТОВ «КУА «ПАТРIОТ» (ПНВIФЗТ «ПАТРIОТ-1» 
на суму 132 553 880,10 грн. Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«КАМЕТ ОЙЛ». Загальна сума правочину становить 252 701 899,60 
(двiстi п'ятдесят два мiльйони сiмсот одну тисячу вiсiмсот дев'яносто 
дев'ять грн. 60 коп.».

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

ПУБЛIчне акцIонерне товариство  
«камет»
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ПовІДомЛення Про виникнення осоБЛивої ІнФормацІї 
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «оДеська БУДІвеЛьна ФІрма «БУД-
ПресмаШ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00689071
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65098, м. Одеса, вул. Брест-

ська, буд. 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 7213003; (048) 

7212862
1.6. Електронна поштова адреса емітента: spm.od@mail.ru, 

obfbudpress@spm.prat.in.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://spm.prat.in.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

- Посадова особа ревізор Iжа Нiна Степанiвна (паспорт серія КЕ номер 
576213 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС УКраїни в Одеськiй областi 
24.02.1997 р.) припинено повноваження 19.04.2018 р. Припинення повно-
важень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 19 квiтня 2018 р.) у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0.4355%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа ревізор Iжа Нiна Степанiвна (паспорт серія КЕ номер 
576213 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС УКраїни в Одеськiй областi 
24.02.1997 р.) обрано 19.04.2018 р. Обрання вiдбулося на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 
19 квiтня 2018 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0.4355%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочине не має. 
Iншi посади, якi обiймаля особа за останнi 5 рокiв - пенсіонер.

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

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 ТОВАРИ-
СТВО «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ - 00218615
3. Місцезнаходження - 49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Просп.

Богдана Хмельницького, буд.147
4. Міжміський код, телефон та факс - (056)732-31-00, (056)732-31-49
5. Електронна поштова адреса - dzpm@ dzpm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації- www.paodpm.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Посадова особа Генеральний директор Мацюця Сергій Федорович (фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє 
повноваження на посаді 17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 6 років та 9 міся-
ців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень – Наглядова 
рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; 
підстави : Протокол Наглядової ради №1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Петрухіна Ірина Анатоліївна (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повнова-
ження на посаді 17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє (0%); на посаді перебувала14 років та 2 місяці; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що 
прийняв рішення про припинення повноважень –Наглядова рада, причина 
прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; підстави : Прото-
кол Наглядової ради №1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Зайцев Віталій Володимирович (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє по-
вноваження на посаді 17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 4 роки та 11місяців; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, 
що прийняв рішення про припинення повноважень – Наглядова рада, при-
чина прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; підстави : 
Протокол Наглядової ради №1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Циркін Ігор Маркович (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на 
посаді 17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє (0%); на посаді перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про 
припинення повноважень –Наглядова рада, причина прийняття цього рі-
шення: переобрання складу дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради 
№1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Гапоненко Олена Василівна (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повнова-
ження на посаді 17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 8 місяців; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рі-
шення про припинення повноважень – Наглядова рада, причина прийнят-

тя цього рішення: переобрання складу дирекції; підстави : Протокол 
Наглядової ради №1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Генеральний директор Циркін Ігор Маркович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 
17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє 
(0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член дирекції, 
доцент, перший заступник міського голови, виконавчий директор; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який об-
рано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень 
– Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу 
дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради №1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Мацюця Сергій Федорович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 
17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Гене-
ральний директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв 
рішення про припинення повноважень – Наглядова рада, причина прий-
няття цього рішення: переобрання складу дирекції; підстави : Протокол 
Наглядової ради №1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Петрухіна Ірина Анатоліївна (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 
17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член 
дирекції, головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що 
прийняв рішення про припинення повноважень – Наглядова рада, причи-
на прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; підстави : Про-
токол Наглядової ради №1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Зайцев Віталій Володимирович (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на по-
саду 17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
член дирекції, перший заступник генерального директора, директор з ви-
робництва; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про 
припинення повноважень – Наглядова рада, причина прийняття цього рі-
шення: переобрання складу дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради 
№1704 від 17.04.2018 р.

Посадова особа Член дирекції Погребна Анна Олександрівна (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 
17.04.2018 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрис-
консульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про 
припинення повноважень – Наглядова рада, причина прийняття цього рі-
шення: переобрання складу дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради 
№1704 від 17.04.2018 р.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

_________ 
(підпис)

І.М. Циркін
(ініціали та прізвище керівника)

17 квітня 2018 р. 
(дата)

Приватне акцІонерне товариство «ДнІПроПоЛІмермаШ»
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ПовІДомЛення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
місцезнаходження товариства:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
29 травня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. одеса, 

вул. чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба Прат «оДес-
сІЛьмаШ» (2-й поверх), кімната № 98, відбудуться загальні збори То-
вариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 травня 2018 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: 
Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), кімната № 98.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, тобто на 24.00 год. 22 травня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних 
зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче).
Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2017 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
9. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://smida.gov.ua/site/05786152

Інформація про кількість акцій:
Станом на 11.04.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 241 903 400 (двiстi сорок один мiльйон 
дев`ятсот три тисячі чотириста) штук простих іменних акцій.

Станом на 11.04.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства складає 231 332 610 (двiстi тридцять один 
мiльйон триста тридцять двi тисячі шiстсот десять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «ОДЕССІЛЬ-
МАШ» Мудрицький Г.А. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 25 травня 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) 
з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.30 год.) за 
адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 4-й поверх, 
юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – Карачун Ольга Германівна – провідний фахівець по корпоративно-
му управлінню, Телефон для довідок: (048) 738-42-48.

29 травня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерного то-

вариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 

України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосуван-
ня з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомити-
ся з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кіль-
кості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до 
початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними пи-
тань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного 
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товари-
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави 
чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
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або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-

нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «оДессІЛьмаШ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 289384 336735
Основні засоби (за залишковою вартістю) 170138 218949
Запаси 8559 8558
Сумарна дебіторська заборгованість 25932 24798
Гроші та їх еквіваленти 275 56
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -250913 -182575
Власний капітал -13985 54433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2419 2419
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 267752 267752
Поточні зобов'язання і забезпечення 35617 14550
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -68338 -51876
Середньорічна кількість акцій (шт.) 241903400 241903400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,28 -0,21

Прат «оДессІЛьмаШ»

ПовІДомЛення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВ-

НИЙ ЗАВОД»
місцезнаходження товариства:
65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

Шановні акціонери!
30 травня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. одеса, 

вул. чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба Прат «оДес-
сІЛьмаШ» (2-й поверх), кімната № 98, відбудуться загальні збори То-
вариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 30 травня 2018 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: 
Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), кімната № 98.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, тобто на 24.00 год. 23 травня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства (інформацію щодо порядку участі та 
голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному пові-
домленні нижче).
Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2017 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
9. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http:// smida.gov.ua/site/00165698

Інформація про кількість акцій:
Станом на 11.04.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 33 679 640 (тридцять три мiльйона 
шiстсот сiмдесят дев`ять тисяч шiстсот сорок) штук простих іменних акцій.

Станом на 11.04.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 

кількість голосуючих акцій Товариства складає 33 494 960 (тридцять три 
мiльйона чотириста дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот шiстдесят) штуки 
простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «ОМЗ» Че-
редник В.А. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 
29 травня 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.30 год.) за адре-
сою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, 
юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – Карачун Ольга Германівна – провідний фахівець по корпоративно-
му управлінню, Телефон для довідок: (048) 738-42-48.

30 травня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних 
зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосуван-
ня з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомити-
ся з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кіль-
кості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до 
початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прі-

Приватне акцІонерне товариство «оДеський маШиноБУДІвний ЗавоД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

134

звища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними пи-
тань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного 
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави 
чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-

перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «омЗ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 73110 73547
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28756 28681
Запаси 20269 22770
Сумарна дебіторська заборгованість 20448 17185
Гроші та їх еквіваленти 2146 3485
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -57455 -45526
Власний капітал -20257 -8328
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8420 8420
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 18879 18879
Поточні зобов'язання і забезпечення 74488 62996
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -11929 -9261
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33679640 33679640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,35 -0,27

Прат «омЗ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента:

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї «Залiщикигаз». 2. Код за ЄДРПОУ – 
21131775. 3. Місцезнаходження - 48600, Тернопiльська обл., м. Залiщики, 
вул. Промислова,8. 4. Міський код, телефон та факс - (03554) 2-30-04 
(03554) 2-30-04. 5. Електрона поштова адреса - Zalishchyky@tgaz.te.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації zalishchykygaz.tgaz.te.ua . 7. Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборiв акцiонерiв товариства, (протокол 

№21 вiд 19.04.2018 р),в зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, при-
пинено повноваження:

- голови Наглядової ради Караванського Олега Iвановича. Часткою в 
статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згоди на розголошення паспортних даних не да-
вав. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 19.04.2018р.

- члена Наглядової ради Мазур Марiї Григорiвни. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Згоди на розголошення паспортних даних не давала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з 21.04.2017р. по 19.04.2018р.

- члена Наглядової ради Горина Вiктора Ярославовича. Володiє паке-
том акцiй розмiром 0,9395%. Згоди на розголошення паспортних даних не 
давав. Перебував на посадi з 21.04.2017 р по 19.04.2018 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена Наглядової ради Мигайчука Павла Iвановича. Часткою в ста-
тутному капiталi товариства не володiє. Згоди на розголошення паспорт-
них даних не давав. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 19.04.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена Наглядової ради Пташника Андрiя Юрiйовича. Згоди на розго-
лошення паспортних даних не давав. Часткою в статутному капiталi това-
риства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 19.04.2018р.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол 

№21 вiд 19.04.2018 р.) обрано:
- головою наглядової ради Караванського Олега Iвановича (згода на 

розкриття паспортних даних вiдсутня). Посадова особа є представником 
акцiонера юридичної особи ПрАТ «Тернопiльгаз». Часткою в статутному 
капiталi не володiє. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк на який обрано особу – 1 рік. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду голови правлiння ПАТ «Тернопiльгаз».

- членом наглядової ради Саховича Iвана Васильовича (Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Володiє часткою в статутному 
капiталi товариства 0,417536%. Посадова особа є акцiонером 
ПАТ «Залiщикигаз». Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду старшого 
майстра служби експлуатацiї i ремонту пiдземних газопроводiв 
Залiщицької дiльницi Борщiвського УЕГГ. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано особу – 1 рік.

- членом наглядової ради Горина Вiктора Ярославовича (Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Володiє часткою в статутному 
капiталi товариства 0,9395%. Посадова особа є акцiонером 
ПАТ «Залiщикигаз». Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду майстра 
САВР Залiщицької дiльницi Борщiвського УЕГГ. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу – 1 рік.

- членом наглядової ради Мигайчука Павла Iвановича (Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «Тернопiль-
газ». Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду майстра пiдземних 
газопроводiв Залiщицької дiльницi Борщiвського УЕГГ. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано 
особу – 1 рік.

- членом наглядової ради Пташника Андрія Юрійовича (Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Посадова особа є представником 
акцiонера юридичної особи НАК «Нафтогаз України», мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Протягом останнiх 5 рокiв працював заступником начальника 
вiддiлу Управлiння корпоративних прав НАК «Нафтогаз України». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який 
обрано особу – 1 рік.

Голова правління Пат «Заліщикигаз»   опалко я.І.  19.04.2018

ПУБЛIчне акцIонерне товариство По ГаЗоПостачаннЮ та ГаЗиФIкацIї 
«ЗаЛIЩикиГаЗ»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публічне акціонерне товариство «Полтава-
банк», 09807595,
Полтавська обл., Шевченківський р-н, 36020, 
м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, 
0532227863

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній бази даних 
Комісії

20.04.2018 року

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
інформацію

www.poltavabank.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора – 
фізичної особи –підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Актив-аудит»», 
30785437

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент – акціонерне товариство).
1. Річні загальні збори акцiонерiв ПАТ “Полтава-банк” відбулись 09 лютого 
2017 року (Протокол № 1 від 09.02.2017 р.) Вид загальних зборів - чергові. 
Мiсце проведення - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Кворум 
зборiв 99,41 Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв був затвер-
джений наглядовою радою Банку (протокол № 46 вiд 22.12.2016 р.). Питання 
порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Обрання 
секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 
4. Встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування 
з питань порядку денного. 5. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв 
дiяльностi Банку у 2016 р. та їх визначення на 2017 р. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту наглядової ради Банку. 7. Затвердження результатiв дiяльностi Банку у 
2016 р. та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми.8. Розподiл прибутку за 2016 р. та визначення частини прибутку, що 
направляється на збiльшення статутного капiталу. 9. Збiльшення статутного 
капiталу Банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок 
спрямування до статутного капiталу частини прибутку. 10. Випуск акцiй нової 
номiнальної вартостi. 11. Внесення змiн до Статуту Банку, в тому числi 
пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу, шляхом викладення його у 
новiй редакцiї. 12. Припинення повноважень наглядової ради.13. Обрання 
наглядової ради. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, тру-
дових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. Встановлення 
розмiру їх винагороди. 15. Затвердження Положення про наглядову раду у 
новiй редакцiї. До питання 13. порядку денного «Обрання наглядової ради» 
до правлiння Банку вiд акцiонера Гофмана В.В. надiйшла пропозицiя щодо 
кандидатiв до складу наглядової ради ПАТ «Полтава-банк». На засiданнi на-
глядової ради (протокол № 12 вiд 03.02.2017 р.) на пiдставi отриманої 
пропозицiї вiд акцiонера Гофмана В.В., щодо кандидатiв до складу наглядо-
вої ради, запропонованi особи були включенi до тексту бюлетеня для куму-
лятивного голосування. Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-
банк" прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: 
голова лiчильної комiсiї – Хоменко О.В., члени лiчильної комiсiї - Гнатчен-
ко Н.А., Кутова О.О. 2. Обрати секретарем загальних зборiв Носенко Н.В. 3. 
Затвердити регламент рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтава - 
банк». 4. Бюлетенi для голосування на рiчних загальних зборах засвiдчуються 
пiдписом голови правлiння та печаткою товариства. 5. Затвердити звiт 
правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 2016 роцi та 
основнi напрями дiяльностi Банку на 2017 рiк. 6. Затвердити звiт наглядової 
ради Банку. 7.1. Затвердити результати дiяльностi Банку у 2016 р., 
вiдображенi в рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку за 2016 рiк : (звiт про 
фiнансовий стан (Баланс) ; звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 
(Звiт про фiнансовi результати); звiт про рух грошових коштiв за прямим ме-
тодом; звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал); примiтки 
до звiтiв).7.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв ауди-
торської фiрми. 8.Чистий прибуток Банку за 2016 рiк – 74 322 350 грн. 61 коп. 
направити:- на виплату дивiдендiв по привiлейованим акцiям (рахунок 
3631) – 11 000 грн. 00 коп.; - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 
3 811 350 грн. 61 коп.;- на збiльшення статутного капiталу (рахунок 5004) – 
70 500 000 грн. 00 коп. 9. Збiльшити статутний капiтал шляхом пiдвищення 
номiнальної вартостi акцiй (нова номiнальна вартiсть - 0,32 грн.) за рахунок 
спрямування до статутного капiталу частини прибутку в сумi 70 500 000 
(сiмдесят мiльйонiв п’ятсот тисяч) грн. 00 коп. 
З урахуванням пiдвищення номiнальної вартостi акцiй статутний капiтал

Банку буде сформовано у розмiрi 225 600 000 (двiстi двадцять п’ять 
мiльйонiв шiстсот тисяч) грн. 00 коп.10.1. Затвердити рiшення про випуск 
простих акцiй нової номiнальної вартостi - 0,32 грн.(дод. № 1), який є 
невiд`ємною частиною цього протоколу.10.2. Затвердити рiшення про ви-
пуск привiлейованих акцiй нової номiнальної вартостi - 0,32 грн.(дод. № 2), 
який є невiд`ємною частиною цього протоколу. 11.1. Внести змiни до Ста-
туту Банку та затвердити нову редакцiю Статуту Банку. 12. У зв’язку зi 
змiною чинного законодавства України, припинити повноваження наглядо-
вої ради: 1. Некрасов О.В.- голова наглядової ради.2. Нелюбiн В.Ю.- за-
ступник голови наглядової ради.3. Некрасов К.О.- член наглядової ради, 
секретар наглядової ради .4. Вакула О.Л.- незалежний член наглядової 
ради. 5. Котенко О.Г.- незалежний член наглядової ради. 13. Обрати, на 
строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, згiдно закону України «Про 
акцiонернi товариства», новий склад наглядової ради: 1. Некрасов О.В. 
2. Нелюбiн В.Ю. 3. Щербак Л.I. 4. Вакула О.Л. - незалежний член наглядо-
вої ради. 5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради. 14. Затверди-
ти наступнi умови цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв 
(контрактiв) з членами наглядової ради: здiйснювати свою дiяльнiсть 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та По-
ложення про наглядову раду ПАТ «Полтава-банк». Встановити розмiр ви-
нагороди на мiсяць: головi наглядової ради – 15 500 грн., заступнику голо-
ви наглядової ради – 8 000 грн., секретарю наглядової ради – 4 500 грн., 
членам наглядової ради – 3 200 грн. 15. Затвердити Положення про на-
глядову раду у новiй редакцiї.
2. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Полтава-банк” вiдбулись 
26 червня 2017 року (Протокол № 2 вiд 26.06.2017 р.). Вид загальних 
зборiв - позачерговi. Мiсце проведення - 36020, м. Полтава, вул.Пилипа 
Орлика, 40-а. Кворум зборiв 99,42 %. Вiдповiдно до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Полтава-банк» позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ «Полтава-банк» скликанi за рiшенням наглядової ради 
(протокол № 27 вiд 18 травня 2017 р.). Порядок денний позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв був затверджений наглядовою радою Банку (про-
токол № 27 вiд 18.05.2017 р.). Питання порядку денного: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Затвердження регламенту загальних 
зборiв. 3. Про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ «Полтава-банк» 
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв. 4. Про приватне розмiщення акцiй. 
5. Про затвердження перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, 
щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 6. Про визначення 
уповноваженого органу ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повнова-
ження щодо: внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; затвердження 
результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приват-
ного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення 
акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, 
внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодав-
ством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй органом ПАТ «Полтава-банк», упо-
вноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, 
який має переважне право на придбання розмiщуваних ПАТ «Полтава-
банк» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 7. Про визначення 
уповноважених осiб банку, яким надаються повноваження: проводити дiї 
щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 
придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; прово-
дити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення 
обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 
здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. Позачерговi 
загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Полтава-банк” прийняли такi рiшення: 
1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: голова лiчильної комiсiї – 
Хоменко О.В., члени лiчильної комiсiї - Гнатченко Н.А., Кутова О.О. 2. За-
твердити регламент загальних зборiв. 3. Затвердити збiльшення розмiру 
статутного капiталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розмiщення 
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв: збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ «Полтава-банк» на 
17 000 000,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв грн. 00 коп.), шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок до-
даткових внескiв; номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 0,32 грн. (нуль грн. 
32 коп.); загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 
53 125 000 (п’ятдесят три мiльйони сто двадцять п’ять тисяч) штук про-
стих iменних акцiй; форма iснування акцiй – бездокументарна. 4. Затвер-
дити приватне розмiщення акцiй: здiйснити приватне розмiщення акцiй в 
кiлькостi 53 125 000 (п’ятдесят три мiльйони сто двадцять п’ять тисяч) штук 
простих iменних акцiй; затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй 
окремим додатком № 1, який є невiд`ємною частиною цього протоколу. 
5. Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй:

ПУБЛІчне акцІонерне товариство «ПоЛтава-Банк»
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приватне розмiщення акцiй здiйснити серед акцiонерiв ПАТ «Полтава-
банк», власникiв простих iменних акцiй, станом на дату прийняття рiшення 
про збiльшення статутного капiталу, тобто на 26.06.2017 р. 6. Визначити 
правлiння ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим органом ПАТ «Полтава-
банк», якому надаються повноваження щодо: внесення змiн до проспекту 
емiсiї акцiй; затвердження результатiв укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження 
результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про резуль-
тати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi 
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке 
рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право 
на придбання розмiщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному 
друкованому органi. 7. Визначити голову правлiння ПАТ «Полтава-банк» 
уповноваженою особою ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повнова-
ження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пе-
реважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї 
щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують 
право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм 
акцiй.
3. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Полтава-банк” вiдбулись 
27 вересня 2017 року (Протокол № 3 вiд 27.09.2017 р.). Вид загальних 
зборiв - позачерговi. Мiсце проведення - 36020, м. Полтава, вул.Пилипа 
Орлика, 40-а. Кворум зборiв 99,42 %. Вiдповiдно до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Полтава-банк» позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ «Полтава-банк» скликанi за рiшенням наглядової ради 
(протокол № 40 вiд 10 серпня 2017 р.). Порядок денний позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв був затверджений наглядовою радою Банку 
(протокол № 40 вiд 10.08.2017 р.). Питання порядку денного: 1. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Затвердження регламенту загальних 
зборiв. 3. Внесення змiн до Статуту Банку, в тому числi пов’язаних зi 
збiльшенням статутного капiталу, шляхом викладення його у новiй 
редакцiї. 4. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння 
ПАТ «Полтава-банк». Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Полтава-
банк” прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному 
складi: голова лiчильної комiсiї – Хоменко О.В., члени лiчильної комiсiї - 
Гнатченко Н.А., Кутова О.О. 2. Затвердити наступний регламент прове-
дення загальних зборiв: - з кожного питання порядку денного оголошуєть-
ся доповiдач; - час для доповiдi встановлюється до 5 хвилин; - час для 
виступiв учасникiв у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин; - 
заяви, питання, з порядку денного – в письмовому виглядi надаються в 
президiю зборiв. 3. 3.1. Внести змiни до Статуту Банку та затвердити нову 
редакцiю Статуту Банку. Читати в такiй редакцiї пункт 4.3. Статуту: Статут-
ний капiтал Банку становить 242 600 000 (двiстi сорок два мiльйона 
шiстсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштiв i скла-
дається з 758 125 000 штук акцiй (250 000 штук акцiй привiлейованих та 
757 875 000 штук акцiй простих), номiнальна вартiсть однiєї акцiї 32 (трид-
цять двi) копiйки. 3.2. Внести змiни до Статуту Банку, пов’язанi з приведен-
ням його у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. 3.3. Упо-
вноважити голову правлiння Переверзева В. С. пiдписати нову редакцiю 
Статуту. 3.4. Пiдготувати пакет документiв для погодження нової редакцiї 
Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрацiї. 3.5. Пiдготувати пакет 
документiв для реєстрацiї звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 4. За-
твердити Кодекс корпоративного управлiння ПАТ «Полтава-банк».
6. Інформація про дивіденди.
Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Полтава-банк» були проведені 

За результатами звітного 
періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за простими 

акціями
за привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

6305520,00 16000,00 0,000 11000,000

Нараховані диві-
денди на одну ак-
цію, грн.

0,00832 0,064 0,000 0,044

Сума виплачених, 
грн.

0,000 0,000 0,000 8356,370

Дата складення пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

10.04.2018 31.01.2018 31.01.2017

Дата (дати) перера-
хування дивідендів 
через депозитарну 
систему із зазна-
ченням сум (грн.) 
перерахованих ди-
відендів на відпо-
відну дату.

17.04.2018/ 
5896238.18 

грн

17.04.2018/ 
12880.00 грн

Дата (дати) перера-
хування/відправлен-
ня дивідендів безпо-
середньо акціонерам 
із зазначенням сум 
(грн.) перерахова-
них/відправлених 
дивідендів на відпо-
відну дату

10.02.2017/ 
8855.00 грн

Дата виплати диві-
дендів

08.05.2018 08.05.2018 01.03.2017

Опис Згiдно Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями 
визначається загальними зборами акцiонерiв Банку згiдно ви-
мог чинного законодавства України. Виплата дивiдендiв 
акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному обсязi, ви-
значеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв 
за привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом - 
20 вiдсоткiв. Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада 
Банку встановлює дату складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Ви-
плати дивiдендiв за простими акцiями, здiйснюється згiдно 
рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Дата складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за про-
стими акцiями, не може передувати датi прийняття рiшення за-
гальними зборами про виплату дивiдендiв. Перелiк осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями має бути складений протягом одного мiсяця пiсля 
закiнчення звiтного року. Повiдомлення осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк ви-
плати дивiдендiв, розмiщується на власному веб-сайтi Банку. 
За попереднiй 2016 рiк рiчнi загальнi зборiв акцiонерiв 
ПАТ “Полтава-банк”, якi вiдбулись 09.02.2017 р. (Протокол № 1 
вiд 09.02.2017 р.) не приймали рiшення про розподiл чистого 
прибутку Банку на виплату дивiдендiв за простими акцiями. 
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
№ 1 вiд 09.02.2017 р.) частину чистого прибутку Банку за 2016 
рiк було направлено на виплату дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями - 11000 грн.00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями за 2016 рiк - 31.01.2017 р. визначена наглядовою ра-
дою Банку (протокол № 3 вiд 06.01.2017 р.) Дата початку ви-
плати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2016 рiк - 
01.03.2017 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2016 рiк - 30.06.2017 р. визначенi 
наглядовою радою Банку (протокол № 15 вiд 14.02.2017 р.). На 
дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних 
привiлейованих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2016 рiк 
на одну привiлейовану акцiю - 0,044 грн. 10.02.2017 року сума 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями у розмiрi 11000 грн. 
00 коп. була перерахована на рахунок 3631. Спосіб виплати 
дивідендів за попереднiй 2016 рiк - дивiденди за привілейова-
ними акцiями Банку виплачувались безпосередньо акцiонерам. 
Порядок виплати дивiдендiв за попередній 2016 рiк - виплата 
всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають 
право на отримання дивiдендiв. Згiдно рiшення рiчних загаль-
них зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 14.03.2018 р.) частину 
чистого прибутку Банку за звiтний 2017 рiк було направлено на 
виплату дивiдендiв за простими акцiями - 6305520 грн. 00 коп. 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за простими акцiями за 2017 рiк - 10.04.2018 р. ви-
значена наглядовою радою Банку (протокол № 20 вiд 
23.03.2018 р.). Дата початку виплати дивiдендiв за простими 
акцiями за 2017 рiк - 08.05.2018 р. та дата закiнчення виплати 
дивiдендiв за простими акцiями за 2017 рiк - 14.09.2018 р. 
визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 20 вiд 
23.03.2018 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку 
було 757875000 iменних простих акцiй. Сума нарахованих 
дивiдендiв за 2017 рiк на одну просту акцiю - 0,00832 грн. 
15.03.2018 року сума дивiдендiв за простими акцiями у розмiрi 
6305520 грн. 00 коп. була перерахована на рахунок 3631. При-
значення рахунку: облiк нарахованих Банком дивiдендiв влас-
никам акцiй пiсля прийняття рiшення загальними зборами
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акцiонерiв. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол № 1 вiд 14.03.2018 р.) частину чистого прибутку Бан-
ку за 2017 рiк було направлено на виплату дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями - 16000 грн.00 коп. Дата складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2017 рiк - 31.01.2018 р. визначена 
наглядовою радою Банку (протокол № 2 вiд 12.01.2018 р.). 
Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями 
за 2017 рiк - 08.05.2018 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв 
за привiлейованими акцiями за 2017 рiк - 29.06.2018 р. визначенi 
наглядовою радою Банку (протокол № 20 вiд 23.03.2018 р.). На 
дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних 
привiлейованих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2017 рiк 
на одну привiлейовану акцiю - 0,064 грн. 15.03.2018 року сума 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями у розмiрi 16000 грн. 
00 коп. була перерахована на рахунок 3631. Спосiб виплати 
дивiдендiв за 2017 рiк - дивiденди за простими та 
привiлейованими акцiями Банку за 2017 рiк будуть виплачува-
тись через депозитарну систему України. Порядок виплати 
дивiдендiв за 2017 рiк - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 
обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв. 
Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2017 рiк за простими 
акцiями 0 грн. 00 коп. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 
2017 рiк на одну просту акцiю - 0,00 грн. У 2017 роцi дiвiденди 
за простими акцiями за 2016 рiк не нараховувались та не спла-
чувались, тому що рiчнi загальнi збори акцiонерiв Банку (про-
токол № 1 вiд 09.02.2017 р.) не приймали рiшення про розподiл 
чистого прибутку Банку на виплату дивiдендiв за простими 
акцiями. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2017 рiк

за привiлейованими акцiями 0 грн. 00 коп. Сума фактично спла-
чених дивiдендiв за 2017 рiк на одну привiлейовану акцiю - 
0,00 грн. Сума фактично сплачених дивiдендiв у звiтному 2017 
роцi за 2016 рiк за привiлейованими акцiями 8356 грн. 37 коп. 
Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2016 рiк на одну 
привiлейовану акцiю - 0,0334 грн. У 2017 роцi дiвiденди за 
привiлейованими акцiями за 2016 рiк були сплаченi не в повно-
му обсязi через неявку акцiонерiв для отримання дивiдендiв.

2. основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний Попередній
Усього активів 2049611 1836539
Грошові кошти та їх еквіваленти 91527 167943
Кошти в інших банках 82073 727
Кредити та заборгованість клієнтів 862527 662764
Усього зобов'язань 1418306 1293094
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 1357849 1237351
Усього власного капіталу та частка меншості 631305 543445
Статутний капітал 242600 155100
Чистий прибуток/ (збиток) 70516 74322
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,10 0,11
Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,10 0,11

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у Річній інформації 
емітента цінних паперів за 2017 рік

Голова правління ________________   В.С. Переверзев 
   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
   М.П.   20.04.2018 (дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне 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 зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

У зв’язку з прийняттям річними Загальними зборами Товариства 
18.04.2018 р. (Протокол №23) рішення щодо внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, 
яким передбачено, що повноваження членів Наглядової ради, обраних 
до органів Товариства до моменту реєстрації статуту Товариства в но-
вій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту 
їх обрання на строк визначений у статуті Товариства, що затвердже-
ний рішенням цих загальних зборів: 

- набуто повноважень у складі Наглядової ради Товариства, на 
строк визначений статутом Товариства, Парфененка Дмитра Микола-
йовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фон-
ду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнахо-
дження: вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в 
статутному капіталі емітента 75,224076%). Посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: Перший заступник Голови ФДМУ, дирек-
тор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міськради. Згоди на розкриття інформації посадова особа не 
надала. Безпосередньо акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- набуто повноважень у складі Наглядової ради Товариства, на 
строк визначений статутом Товариства, Асташева Євгена Вікторовича 
– представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду дер-
жавного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капі-
талі емітента 75,224076%). Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: заступник Голови, Директор Департаменту, на-
чальник Управління ФДМУ, заступник директора Департаменту – на-
чальник відділу Департаменту ФДМУ. Згоди на розкриття інформації 
посадова особа не надала. Безпосередньо акціями Товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- набуто повноважень у складі Наглядової ради Товариства, на 
строк визначений статутом Товариства, Візіра Олександра Сергійови-
ча – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капі-
талі емітента 75,224076%). Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: директор Департаменту, заступник директора 
Департаменту-начальник Управління, заступник начальника відділу 
ФДМУ, заступник начальника управління-начальник відділу Київської 
міської ради, помічник-консультант народного депутата України, юрис-
консульт ТОВ «Градбуд-1», юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик груп». 
Згоди на розкриття інформації посадова особа не надала. Безпосеред-
ньо акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- набуто повноважень у складі Наглядової ради Товариства, на 
строк визначений статутом Товариства, Денисенка Віталія Миколайо-
вича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капі-
талі емітента 75,224076%). Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: директор Департаменту, заступник начальника 
відділу ФДМУ, заступник начальника юридичного управління Київської 
міської ради, директор ТОВ «Денікс Груп». Згоди на розкриття інфор-
мації посадова особа не надала. Безпосередньо акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- набуто повноважень у складі Наглядової ради Товариства, на 
строк визначений статутом Товариства, Уманську Олену Петрівну – 
представника акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет 
Менеджмент» (код 33499232-233821, місцезнаходження: вул. Госпі-
тальна, 12-д, м. Київ, 01901, частка в статутному капіталі емітента 
15,341565%). Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти ро-
ків: Генеральний директор ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», ди-
ректор ТОВ «Укренергореєстр», начальник корпоративного відділу 
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент». Згоди на розкриття інформації 
посадова особа не надала. Володіє акціями Товариства у кількості 
3 шт., що складає 0,000000%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

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

19.04.2018 р.

ПУБЛІчне акцІонерне товариство  
«тУрБоатом»
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текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів 

Прат «ммк Ім. ІЛЛІча»
Приватне акцІонерне товариство

«марІУПоЛьський метаЛУрГІйний комБІнат ІменІ ІЛЛІча»  
(далі – Товариство) 

(ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1,  
м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє 

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «24» травня 2018 

року о 12.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., міс-

то маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, адміністративно-діловий 
центр, концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 
«24» травня 2018 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: «24» травня 2018 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 
87504, Донецька обл., місто маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, 
адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - 

«18» травня 2018 року станом на 24-00 годину.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 

надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – 
12 371 260 750 штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів - 12 371 260 750 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства. 
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства за 2017 рік. 
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2017 рік.
5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 

за 2017 рік.
6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2017 році.
7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загаль-
ними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 62 360 048 53 244 525
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 475 270 28 763 291
Запаси 6 422 812 4 910 038
Сумарна дебіторська заборгованість 23 212 020 15 335 536
Гроші та їх еквіваленти 442 385 1 208 669
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1 364 584) (2 500 101)

Власний капітал 23 523 163 26 300 093
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

3 092 815 3 092 815

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6 353 156 6 535 175
Поточні зобов'язання і забезпечення 32 483 729 20 409 257
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(828 056) (152 786)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 371 064 
804

12 365 257 
332

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(0,06693) (0,01236)

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акці-

онери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних збо-
рів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семаш-
ка, буд. 15, кабінет 3.05, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за 
винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення За-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) 
при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформле-
ну довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості 
іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з 
управління корпоративними правами юридичного управління Вербіцька 
Наталія Едуардівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціо-
нери можуть надсилати на адресу Товариства: 87504, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Левченка, б. 1, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Пропозиції ак-
ціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голо-
суючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загаль-
них зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосу-
вати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен го-
лосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розді-
лу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних 
паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-32-90, 56-33-33.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info

Генеральний директор 
Прат «ммк Ім. ІЛЛІча»  т.Г. Шевченко

Приватне акцІонерне товариство
«марІУПоЛьський метаЛУрГІйний комБІнат ІменІ ІЛЛІча»



№77, 23 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

139

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 «Гід-
росила мЗтГ» 2. Код за ЄДРПОУ: 00235814. 3. Місцезнаходження: вул. Інду-
стріальна, 59, м. Мелітополь, Запорізька область, 72316 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0619) 42-21-09, 44-08-70; (0619) 42-21-09 5. Електронна поштова 
адреса: tivanova@mztg.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: hydrosilamztg.pat.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення 
№2826: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст повідомлення:
1). Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-

риства «Гідросила МЗТГ» від 18.04.2018 року (Протокол №24) схвалено 
вчинення значного правочину (Додаткова угода до договору поставки).

Предмет правочину: внесення змін до договору поставки готової продукції 
шляхом підписання додаткової угоди. Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 500000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
170922 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 292,5311%. Загальна кількість голосуючих акцій: 
36 476 323шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах: 36 100 543 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 36 100 543 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» прийняття рішення: 0 шт. Додаткові критерії для віднесення право-
чину до значного правочину не передбачені законодавством, Статутом Публіч-
ного акціонерного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» не передбачені.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова Правління – Генеральний директор ПАТ «Гід-
росила МЗТГ» І.Я. Сидорчук. 18.04.2018 року.
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 «Гід-
росила мЗтГ» 2. Код за ЄДРПОУ: 00235814. 3. Місцезнаходження: вул. Інду-
стріальна, 59, м. Мелітополь, Запорізька область, 72316 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (0619) 42-21-09, 44-08-70; (0619) 42-21-09 5. Електронна 
поштова адреса: tivanova@mztg.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: hydrosilamztg.
pat.ua 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення №2826: про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення:
Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерно-

го товариства «Гідросила МЗТГ» від 18.04.2018 року (протокол №24) у зв’ язку із 
закінченням терміну повноважень припинені повноваження Наглядової Ради у 
повному складі, а саме: 

- Голова Наглядової Ради Тітов Юрій Олександрович володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,00003%, у розмірі 2,50 грн. , перебував на посаді Го-
лови Наглядової Ради з 10.04.2017 року по 18.04.2018 року, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних; 

- Член Наглядової Ради Штутман Павло Леонідович володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,00003%, в розмірі 2,50 грн., перебував на посаді 
Члена Наглядової Ради з 10.04.2017 року по 18.04.2018 року, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

- Член Наглядової Ради - представник акціонера Приватне акціонерне това-
риство «Гідросила Груп» Щербина Ольга Володимирівна часткою в статутному 
капіталі емiтента особисто не володіє. Перебувала на посаді Члена Наглядової 
Ради з 10.04.2017 року по 18.04.2018 року. Приватне акціонерне товариство 
«Гідросила Груп» володiє часткою в статутному капіталі емiтента 92,87%, в роз-
мірі 9025128,25 грн. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Член Наглядової Ради - представник акціонера Приватне акціонерне това-
риство «Торговий дім «Гідросила» Лісовенко Олександр Олександрович част-
кою в статутному капіталі емiтента особисто не володіє. Перебував на посаді 
Члена Наглядової Ради з 10.04.2017 року по 18.04.2018 року. Приватне акціо-
нерне товариство «Торговий дім «Гідросила « володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,0092%, в розмірі 896,25 грн. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

- Член Наглядової Ради - представник акціонера Приватне акціонерне това-
риство «Піраміс» Ільченко Ігор Віталійович часткою в статутному капіталі 
емiтента особисто не володіє. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради з 

10.04.2017 року по 18.04.2018 року. Приватне акціонерне товариство «Піраміс» 
володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00003%, в розмірі 2,50 грн. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства «Гідросила МЗТГ» від 18.04.2018 р. (протокол №24) припинені 
повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме:

- Голова Ревізійної комісії Злотнікова Вікторія Ігорівна часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, не є акціонером або представником акціонера ПАТ 
«Гідросила МЗТГ». Перебувала на посаді голови Ревізійної комісії з 10.04.2014 
року по 18.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;

- Член Ревізійної комісії Ковтун Роман Володимирович часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, не є акціонером або представником акціонера 
ПАТ «Гідросила МЗТГ». Перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 
10.04.2014 року по 18.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

- Посадова особа - акціонер - юридична особа Приватне акціонерне товари-
ство «Кіровоградська промислова компанія» (код за ЄДРПОУ 30514088) володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,00008%, в розмірі 7,50 грн. Перебував 
на посаді Члена Ревізійної комісії з 10.04.2014 року по 18.04.2018 року. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства «Гідросила МЗТГ» від 18.04.2018 року (протокол №24) обрано 
Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» у складі 
5 осіб, а саме: 

- обрано членом Наглядової Ради Тітова Юрія Олександровича (згідно рі-
шенню Наглядової Ради (протокол №139 від 18.04.2018 року)Тітова Ю.О. обра-
но Головою Наглядової Ради), посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, є акціонером і володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00003% у розмірі 2,50 грн., непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: з 07.04.2008 року по теперішній час Генеральний директор Приватного акці-
онерного товариства «Гідросила Груп», строк на який призначено особу: до на-
ступних річних зборів товариства; 

- обрано членом Наглядової Ради Штутмана Павла Леонідовича, посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, є акціонером і володіє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,00003% у розмірі 2,50 грн., непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає, інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: з 07.04.2008 року по теперішній час ди-
ректор з розвитку Приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп», строк 
на який призначено особу: до наступних річних зборів товариства.

- обрано членом Наглядової Ради - представника акціонера Приватне акціо-
нерне товариство «Гідросила Груп» Щербину Ольгу Володимирівну, посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не є акціонером емітен-
та, часткою в Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Гідро-
сила МЗТГ» особисто не володіє. Приватне акціонерне товариство «Гідросила 
Груп» володiє часткою в статутному капіталі емiтента 92,87%, в розмірі 
9025128,25 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: з 20.06.2011 року по 10.06.2014 року «Кіровоградська міська рада» - на-
чальник управління власності та приватизації комунального майна; з 18.08.2014 
року по теперішній час заступник директора фінансового управління з корпора-
тивних питань Приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп», строк на 
який призначено особу: до наступних річних зборів товариства.

- обрано членом Наглядової Ради - представника акціонера Приватне акціо-
нерне товариство «Торговий дім «Гідросила» Лісовенко Олександра Олексан-
дровича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не є 
акціонером емітента, часткою в Статутному капіталі Публічного акціонерного 
товариства «Гідросила МЗТГ» особисто не володіє. Приватне акціонерне това-
риство «Торговий дім «Гідросила» володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0092% в розмірі 896,25 грн. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає, інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: з 02.12.2008 року по 20.09.2015 року директор з логіс-
тики Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Гідросила»; з 
21.09.2015 року по 30.12.2016 року комерційний директор Приватного акціонер-
ного товариства «Торговий дім «Гідросила»; з 31.12.2016 року по теперішній час 
т.в.о.голови правління - виконавчого директора Приватного акціонерного това-
риства «Торговий дім «Гідросила», строк на який призначено особу: до наступ-
них річних зборів товариства.

- обрано членом Наглядової Ради - представника акціонера Приватне акціо-
нерне товариство «Піраміс» Ільченко Ігоря Віталійовича, посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних, не є акціонером емітента, часткою в 
Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» 
особисто не володіє. Приватне акціонерне товариство «Піраміс» володіє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,00003% в розмірі 2,50 грн. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 21.06.2007 року по теперіш-
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ній час юрисконсульт Приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп», 
строк на який призначено особу: до наступних річних зборів товариства.

Наглядова Рада обрана шляхом кумулятивного голосування.
Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерно-

го товариства «Гідросила МЗТГ»від 18.04.2018 р. (протокол №24) обрано Реві-
зійну комісію у складі 3 осіб.

- обрано членом Ревізійної комісії Злотнікову Вікторію Ігорівну (згідно рішен-
ню Ревізійної комісії від 18.04.2018 року Злотнікову В. І. обрано Головою Ревізій-
ної комісії), посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не 
є акціонером емітента або представником акціонера, часткою в Статутному ка-
піталі Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.08.2005 року по теперішній 
час начальник контрольно-ревізійної групи ПрАТ «Гідросила Груп», строк, на 
який призначено особу: на 5 років;

- обрано членом Ревізійної комісії Ковтуна Романа Володимировича, поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не є акціонером 
емітента або представником акціонера, часткою в Статутному капіталі Публіч-
ного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» не володіє, непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини немає, інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п'яти років: з 26.04.2011 року по теперішній час 
бухгалтер-ревізор ПрАТ «Гідросила Груп», строк, на який призначено особу: на 
5 років;

- обрано членом Ревізійної комісії Попова Михайла Івановича, посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не є акціонером емітен-
та або представником акціонера, часткою в Статутному капіталі Публічного ак-
ціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає, інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: з 07.12.2009 року по 01.02.2012 року заступник дирек-
тора ТОВ «КУА «Партнер-Інвест»; з 01.02.2012 року по теперішній час директор 
ТОВ «КУА «Партнер-Інвест», строк, на який призначено особу: на 5 років.

Ревізійна комісія обрана шляхом кумулятивного голосування.
ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.

2. Голова Правління – Генеральний директор ПАТ «Гідросила МЗТГ»  
І.Я. Сидорчук. 18.04.2018 року.

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 акцIонерне 

товариство 
«ГаЛнаФтохIм»

2. Код за ЄДРПОУ 23958622
3. Місцезнаходження 79032, мiсто Львiв, Пасiчна, буд. 167
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 221-43-99 (032) 298-92-64
5. Електронна поштова адреса juristic@galnchim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.galnchim.com.ua/newsr.php

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
19.04.2018р., згiдно Протоколу №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Галнафтохiм» вiд 19 квiтня 2018 
року, Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення достроково 
припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм» - 
Нiкулiна Юрiя Миколайовича. Дане рiшення було прийняте Загальними 
зборами акцiонерiв з метою уникнення необхiдностi проведення позачер-
гових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Галнафтохiм» по питанню обран-
ня нового складу Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм», оскiльки 23 квiтня 
2018 року закiнчувались повноваження Голови Наглядової ради 
ПрАТ «Галнафтохiм». 

За таких умов було достроково припинено повноваження Голови На-
глядової ради ПрАТ «Галнафтохiм» - Нiкулiна Юрiя Миколайовича, на роз-
криття паспортних даних якого не надано згоди, що є акцiонером 
ПрАТ «Галнафтохiм» та володiє розмiром частки в статутному капiталi 
ПрАТ «Галнафтохiм» - 14,285725% , не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини , перебував на посадi Голови Наглядової 
ради ПрАТ «Галнафтохiм» з 24.04.2015року.

19.04.2018р., згiдно Протоколу №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Галнафтохiм» вiд 19 квiтня 2018 
року, Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення достроково 
припинити повноваження Членiв Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм» . 
Дане рiшення було прийняте акцiонерами з метою уникнення необхiдностi 
проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Галнафтохiм» 
по питанню обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм», 
оскiльки 23 квiтня 2018 року закiнчувались повноваження Членiв Наглядо-
вої ради ПрАТ «Галнафтохiм». 

За таких умов було достроково припинено повноваження Члена Нагля-
дової ради ПрАТ «Галнафтохiм» - Нiкулiна Сергiя Миколайовича, на роз-
криття паспортних даних якого не надано згоди, що є акцiонером 
ПрАТ «Галнафтохiм» та володiє розмiром частки в статутному капiталi 
ПрАТ «Галнафтохiм» - 14,285725% , не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини , перебував на посадi Члена Наглядової 
ради ПрАТ «Галнафтохiм» з 24.04.2015 року.

19.04.2018р., згiдно Протоколу №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Галнафтохiм» вiд 19 квiтня 2018 
року, Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення достроково 
припинити повноваження Членiв Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм». 
Дане рiшення було прийняте Загальними зборами акцiонерiв з метою 
уникнення необхiдностi проведення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ «Галнафтохiм» по питанню обрання нового складу Нагля-
дової ради ПрАТ «Галнафтохiм», оскiльки 23 квiтня 2018 року 
закiнчувались повноваження Членiв Наглядової ради ПрАТ «Гал-
нафтохiм». 

За таких умов було достроково припинено повноваження Члена Нагля-
дової ради ПрАТ «Галнафтохiм» - Жаркова Андрiя Сергiйовича, на роз-
криття паспортних даних якого не надано згоди, що є акцiонером 
ПрАТ «Гал нафтохiм» та володiє розмiром частки в статутному капiталi 
ПрАТ «Галнафтохiм» - 14,285725% , не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини ; перебував на посадi Члена Наглядової 
ради ПрАТ «Галнафтохiм» з 24.04.2015 року.

19.04.2018р., згiдно Протоколу №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Галнафтохiм» вiд 19 квiтня 2018 
року, Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення призначити 
Нiкулiна Юрiя Миколайовича Головою наглядової ради 
ПрАТ «Галнафтохiм» строком на три роки з дати прийняття рiшення;

на розкриття паспортних даних якого не надано згоди, що є акцiонером 
ПрАТ «Галнафтохiм» та володiє розмiром частки в статутному капiталi 
ПрАТ «Галнафтохiм» - 14,285725% , не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини ; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав по-
саду Голови Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм».

19.04.2018р., згiдно Протоколу №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Галнафтохiм» вiд 19 квiтня 2018 
року, Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення обрати, стро-
ком на три роки з дати прийняття Рiшення, Членом Наглядової ради - 
Нiкулiна Сергiя Миколайовича;

на розкриття паспортних даних якого не надано згоди, що є акцiонером 
ПрАТ «Галнафтохiм» та володiє розмiром частки в статутному капiталi 
ПрАТ «Галнафтохiм» - 14,285725% , не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини ; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав по-
саду Члена Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм».

19.04.2018р., згiдно Протоколу №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Галнафтохiм» вiд 19 квiтня 2018 
року, Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення обрати стро-
ком на три роки з дати прийняття Рiшення Членом Наглядової ради - Жар-
кова Андрiя Сергiйовича;

на розкриття паспортних даних якого не надано згоди, що є акцiонером 
ПрАТ «Галнафтохiм» та володiє розмiром частки в статутному капiталi 
ПрАТ «Галнафтохiм» - 14,285725% , не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини ; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав по-
саду Члена Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм».

19.04.2018р., згiдно Протоколу №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Галнафтохiм» вiд 19 квiтня 2018 
року, Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення обрати стро-
ком на три роки з дати прийняття Рiшення Членом Наглядової ради - 
Нiкулiна Юрiя Миколайовича;

на розкриття паспортних даних якого не надано згоди, що є акцiонером 
ПрАТ «Галнафтохiм» та володiє розмiром частки в статутному капiталi 
ПрАТ «Галнафтохiм» - 14,285725% , не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини ; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав по-
саду Голова Наглядової ради ПрАТ «Галнафтохiм».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Попов Олександр Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)
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рІчна ІнФормацІя  
Прат «Бердянські жниварки»  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 

«Бердянськi жниварки», ідентифікаційний код юридичної особи 31071312, 
місцезнаходження - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Східний, 2А, 
міжміський код і телефон емітента - (06153) 60 808 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 20.04.2018р

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію. - zhatki.pat.ua 

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал», 36391522

5. Інформація про загальні збори В 2017 роцi черговi загальнi збори 
акцiонерiв ПрАТ «Бердянськi жниварки» вiдбулись відбулись 12 квітня. По-
рядок денний: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. За-
твердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування 
на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, за-
твердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту Нагля-
дової ради за 2016 рік та його затвердження. 6. Розгляд звіту та висновків 
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 7. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Прийняття рішення про зміну 
типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне. 10. Прийняття 
рішення про зміну найменування Товариства. 11. Визначення структури та 
кількісного складу органів Товариства. 12. Внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій на-
даватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забез-
печення його реєстрації. 13. Визначення переліку внутрішніх положень, 
необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. 
14. Прийняття рішення про переобрання Наглядової ради Товариства. 
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-
нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 
обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з 
ними. 16. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) 
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень 
на укладання таких правочинів. 17. Затвердження всіх правочинів, вчине-
них Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до 
моменту проведення загальних зборів у 2017 році.

Доповнень та пропозицій до переліку питань порядку денного не над-
ходило.

Всі питання порядку денного розглянуті загальними зборами, прийняті 
відповідні рішення.

По першому питанню порядку денного ухвалили: Обрати лічильну 
комісію у складі: Голова лічильної комісії Жигула Віра Вікторівна, член 
лічильної комісії Шелудченко Людмила Михайлівна , член лічильної ко-
місії Рудницька Наталя Миколаївна, член лічильної комісії Ніконова Те-
тяна Володимирівна. По другому питанню порядку денного ухвалили: 
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для го-
лосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товари-
ства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, 
він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим пе-
чаткою Товариства. По третьому питанню порядку денного ухвалили: 
Обрати Головою зборів Захарченко Ольгу Миколаївну, Секретарем збо-
рів Щербу Ірину Володимирівну. Затвердити наступний порядок прове-
дення загальних зборів (регламент зборів): оголошення питання поряд-
ку денного та проекту рішення до 5 хвилин; виступ доповідача з 
питання порядку денного до 15 хвилин; обговорення питання порядку 
денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 
10 хвилин; голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; збори 
провести без перерви. По четвертому питанню порядку денного ухва-
лили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. По п'ятому питанню 
порядку денного ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 
рік. По шостому питанню порядку денного ухвалили: Затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. По сьомому питанню 
порядку денного ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 
рік По восьмому питанню порядку денного ухвалили: Затвердити на-
ступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: за підсум-
ками роботи в 2016 році фонд дивідендів не створювати, дивіденди не 
нараховувати, прибуток в розмірі 25835 тис. грн. направити на розвиток 
підприємства. По дев'ятому питанню порядку денного ухвалили: За-

твердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приват-
не. По десятому питанню порядку денного ухвалили: Змінити наймену-
вання Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ», скорочене найменування: 
ПрАТ «БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ». По одинадцятому питанню порядку 
денного ухвалили: Визначити наступну структуру та кількісний складу 
органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Правління — Голова 
Правління та чотири члени — 5 осіб, Наглядова рада — Голова Нагля-
дової ради та три члени — 4 особи, Ревізійна комісія – Голова Ревізій-
ної комісії та два члени — 3 особи. По дванадцятому питанню порядку 
денного ухвалили: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства 
шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову та се-
кретаря зборів на підписання нової редакції Статуту та забезпечення 
його реєстрації. державної реєстрації нової редакції Статуту Товари-
ства. По тринадцятому питанню порядку денного ухвалили: Визначити 
Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в ді-
яльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції. По чотирнадцятому 
питанню порядку денного ухвалили: Припинити повноваження Нагля-
дової ради у наступному складі: Голова Наглядової ради Токін Максим 
Геннадійович, члени Наглядової ради: Захарченко Ольга Миколаївна та 
Бодасюк Олена Юріївна. Обрати Наглядову раду у наступному складі: 
члени Наглядової ради: Люцканов Володимир Петрович (представник 
акціонера), Токін Максим Геннадійович (представник акціонера), Захар-
ченко Ольга Миколаїівна (представник акціонера), Бодасюк Олена Юрі-
ївна (представник акціонера). По п’ятнадцятому питанню порядку ден-
ного ухвалили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду Голові та 
членам Наглядової ради не сплачувати, уповноважити Голову правлін-
ня на підписання договорів з ними. По шістнадцятому питанню порядку 
денного ухвалили: Попередньо узгодити на вчинення Товариством про-
тягом року з дня проведення Загальних зборів значних правочинів 
предметом яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття 
грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-
яких інших банківських продуктів в банківських, фінансових установах; 
передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку; порука 
(у тому числі майнова порука) Товариства за виконання зобов’язань 
будь-якими третіми особами; договори поставки (постачання), купівлі-
продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права 
вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими То-
вариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна 
вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів зна-
чних правочинів з усіма змінами та доповненнями не може перевищу-
вати 400 млн. грн. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження 
без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: пого-
джувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів 
значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які 
будуть укладатись Товариством в період з «12» квітня 2017 року по 
«12» квітня 2018 року (включно), щодо одержання Товариством креди-
тів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/
або одержання будь-яких інших банківських продуктів в банківських, фі-
нансових установах; передачі майна (майнових прав) Товариства в за-
ставу/іпотеку; поруки (у тому числі майнова порука) Товариства за ви-
конання зобов’язань будь-якими третіми особами; договорів поставки 
(постачання), купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), 
відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших до-
говорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, загальна 
сума яких не перевищує 400 млн. грн.; погоджувати/визначати перелік 
майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі 
в заставу/іпотеку, придбанню тощо; надавати згоду (уповноважувати) 
на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами 
органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними збо-
рами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. То-
вариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним неза-
лежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна 
Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань 
курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити на укладання та підпи-
сання таких правочинів Голову правління Товариства. По сімнадцятому 
питанню порядку денного ухвалили: Затвердити всі правочини, вчинені 
Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до мо-
менту проведення річних зборів у 2017 році.

6. Інформація про дивіденди Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного року не приймалось, дивiденди за результатами 
звiтного перiоду та попереднього перiодів не нараховувались та не випла-
чувались 

Приватне акцIонерне товариство  
«БерДянськI Жниварки»
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIчне акцIонерне 
товариство «Бере-
Занське», 00849994, 07540, 
Київська обл., Баришiвський р-н, 
м. Березань, вул. Фрунзе, 27, 
(04576) 6-47-69, 6-15-98

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

www.berezanske-pat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕЛЕКТ-
СЕРВIС», 30489017 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів: річні; Дата проведення: 26.04.2017; Кворум зборів: 
61,75389%. Прийняті рішення: Затвердити Звiт Директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Затвердити Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк. Затвердити баланс станом на 31.12.2016 р., та 
звiт про фiнансовi результати Товариства за 2016 р. Направити прибуток Това-
риства, отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риством за 2016 рiк, на покриття збиткiв попереднiх рокiв. Не виплачувати 
дивiденди за 2016 рiк. Схвалити/затвердити значнi правочини, що були укладенi 
у перiод з 27.04.2016 р. до моменту проведення цих рiчних загальних зборiв 
Товариства та були попередньо схваленi Наглядовою Радою Товариства. По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинiв (кредитних угод, 
договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної 
фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та 
вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), що будуть укладенi Товари-
ством протягом року з моменту проведення цих рiчних загальних зборiв Това-
риства, на суму бiльше як 200% вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 
2016 рiк за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою радою 
Товариства. Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товари-
ства Директора Товариства, або уповноважену особу, що дiє на пiдставi 
довiреностi та визначена рiшенням Наглядової ради Товариства щодо пого-
дження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв. Змiнити тип Товари-
ства з публiчного на приватне та затвердити найменування Товариства: Повне 
найменування Товариства: українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»; англiйською мовою: PRIVATE JOINT - STOCK 
COMPANY «BEREZANS’KE»; росiйською мовою ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «БЕРЕЗАНСКОЕ». Скорочене найменування Товариства::

українською мовою: ПрАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ»; англiйською мовою: PrJSC 
«BEREZANS’KE»; росiйською мовою: ПрАО «БЕРЕЗАНСКОЕ». Внести та за-
твердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новiй редакцiї. Надати повноваження Директору Товариства пiдписати 
нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту з правом видачi вiдповiдних довiреностей. 
Внести та затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Товари-
ства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Надати повноваження Директору 
Товариства пiдписати внутрiшнi положення Товариства. Припинити повнова-
ження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. Обрати Членами 
Наглядової ради Товариства: Волошина Миколу Iвановича, Ламрауi Мокхта-
ра, Роду Свiтлану Степанiвну. Затвердити умови контрактiв, що укладаються 
з членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження Директору То-
вариства пiдписати контракти з членами Наглядової ради Товариства. При-
пинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: Кравчук Оксану Миколаївну, 
Гребельника Юрiя Федоровича, Оконченко Вiру Василiвну. Затвердити умови 
договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Надати 
повноваження Директору Товариства пiдписати договори з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4185 5116
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3713 4182
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 30 307
Сумарна дебіторська заборгованість 0 17
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 207
Власний капітал 2977 3281
Статутний капітал 2171 2171
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1965 -1869
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1208 1835
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01 0.02

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8684260 8684260
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Приватне акцІонерне товариство 
хмеЛьницький ЗавоД коваЛьсько-

ПресовоГо УстаткУвання «ПриГма-Прес»
рІчна ІнФормацІя за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-
Прес», 05748921, Правди, 6, м.Хмельницький, Хмельницька обл.., 29000, 
0382783005

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.prigma.km.ua

Приватне  
акцIонерне товариство «ПоЛIмПекс»

рІчна ІнФормацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛIМПЕКС», код за ЄДРПОУ: 14367460, місцезнаходження: 
36010, м. Полтава, вул. Овочева, буд. 4, міжміський код та телефон емі-
тента: (05322) 56-27-75. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http:// 14367460.infosite.com.ua.

річна інформація емітента цінних паперів за 2017рік. 
I. Основні відомості про емітента: Повне найменування емітента: 

Приватне акцIонерне товариство 
«ПоПIЛьнянське автоПIДПриємство 11839», код 
за ЄДРПОУ: 03116559, місцезнаходження:13501 Житомирська область 
Попiльнянський р-н смт. Попiльня Радянська, буд.4, міжміський код та те-
лефон емітента:(04137) 51258; 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:.19.04.2018 

року 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.atp11839.com.ua; 4 Найменування аудиторської 
фірми:, код за ЄДРПОУ: Із-за браку коштів та важкого фінансового стану 
підприємства , товариство аудиторську перевірку за звітний період не 
проводило.5 Із-за браку коштів черговi та позачергові загальнi збори 
акцiонерiв емітента протягом звітного періоду не скликались і не проводи-
лись. 6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
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ПУБЛIчне  
акцIонерне товариство 

«ПантеЛеймонIвський воГнетривкий 
ЗавоД»

річна інформація  
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕ-
ТРИВКИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 
00191787, Донецька обл., 84695, 
м. Горлiвка, вул. КАРЛА МАРКСА, б. 2, 
(0624) 56-02-15, 050 4719147

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річнуінформацію

www. magnezit. ru

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Аудиторська фiрма у формi ТОВ "Нiка-
Аудит", код за ЄДРПОУ 24647491

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщоемітент - 
акціонерне товариство)

Загальні збори акціонерів у 2018 році не 
проводились на підставі форс-мажорних 
обставин, оскільки емітент розташовано 
у зоні проведення АТО (Сертифікат ТПП 
№ 4120 про форс-мажорні обставини).

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось: чергові загальні 
збори акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 
2017 рік у 2018 році не проводились на підставі форс-мажорних 
обставин, оскільки емітент розташовано у зоні проведення АТО 
(Сертифікат ТПП № 4120 про форс-мажорні обставини).

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн)
Найменування показника

Період
звітний попередній

Усього активів 147302 161403
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1716 1835
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 77353 77449
Сумарна дебіторська заборгованість 29362 40069
Грошові кошти та їх еквіваленти 11871 17381
Власний капітал 109892 111705
Статутний капітал 8460 8460
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

94202 96015

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4459 5287
Поточні зобов'язання і забезпечення 32951 44411
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(2.14293) 4.31541

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

(2.14293) 4.31541

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 846038 846038
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від 
статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

Директор  Ізмайлов олександр валентинович

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

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчне 
акцIонерне товариство «київський 
раДIоЗавоД» 2. Код за ЄДРПОУ: 30722314 3. Місцезнаходження: 
02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 566-85-20 5. Електронна поштова адреса: vatkrz@bigmir.net 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://30722314.smida.gov.ua/ 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
18.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-

вариства «Київський радiозавод» (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення 
щодо змiни складу посадових осiб (ПРОТОКОЛ № 1/18 вiд 18.04.2018 рiчних 
загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ 
РАДIОЗАВОД»): 

- припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Го-
луб Олександр Юрiйович, представник ДКА України (особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних). Припинено повноваження в 
зв'язку з припиненням повноважень Голови та членiв наглядової ради товари-
ства. Особа перебувала на посадi 1 рiк; - припинено повноваження посадової 
особи – Член Наглядової ради Приступа Максим Євгенович, представник ДКА 
України (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних да-
них). Особа не володiє акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Осо-
ба перебувала на посадi 1 рiк; припинено повноваження посадової особи – 
Член Наглядової ради Волкова Юлiя Валерiївна, представник ПрАТ «ЕЛЕ-
КОН». Особа не володiє акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. 
Особа перебувала на посадi 1 рiк;  - припинено повноваження посадової осо-
би – Член Наглядової ради Чайковський Сергiй Михайлович, представник 
ПрАТ «ЕЛЕКОН». Особа не володiє акцiями та часткою у статутному капiталi 
Товариства. Особа перебувала на посадi 1 рiк.; - припинено повноваження по-
садової особи – Член Наглядової ради Петренко Олександр Iванович, пред-
ставник ПрАТ «ЕЛЕКОН». Особа не володiє акцiями та часткою у статутному 
капiталi Товариства. Особа перебувала на посадi 1 рiк.

- обрано посадову особу – Член Наглядової ради Голуб Олександр 
Юрiйович - представник ДКА України строком на три роки. Особа не володiє 
акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Наглядової ради Товариства, 
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв - 01.07.2010 - заступ-
ник директора департаменту космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї 
ДКА України, 01.07.2014 - заступник начальника управлiння космiчної виробни-
чої iнфраструктури та кооперацiї ДКА України, 12.11.2014 – Т.в.о. голови ДКА 
України, 21.01.2015 – заступник начальника управлiння космiчної виробничої 
iнфраструктури та кооперацiї ДКА України, 18.05.2015 – заступник начальника 
управлiння космiчної виробничої iнфраструктури ДКА, 04.08.2015 – заступник 
Голови ДКА, 12.10.2015 – Перший заступник Голови ДКА.

- обрано посадову особу – Член Наглядової ради Приступа Максим Євгено-
вич - представник ДКА України строком на три роки Особа не володiє акцiями та 
часткою у статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв – Член Наглядової ради Товариства, 12.04.2011 - 
Державне космiчне агентство України – завiдувач юридичного сектору. 
18.04.2016 – начальник вiддiлу юридичної та договiрної роботи ДКА України.

- обрано посадову особу – Член Наглядової ради Петренко Олександр 
Iванович, представник ТОВ «КУА «Стратегiя» (ПВIФ «Iнвестицiйний клуб» 
НВЗТ строком на три роки. Особа не володiє акцiями та часткою у статутному 
капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв – Член Наглядової ради Товариства, з 30.01.2009р. по 03.02.2014р. 
Директор ТОВ «Українське реєстрацiйне бюро», з 03.02.2014 р. по 
14.02.2014 р. Директор ТОВ «Курс К», з 14.02.2014 р. фахiвець депозитарного 
вiддiлу ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ».

- обрано посадову особу – Член Наглядової ради Чайковський Сергiй Михай-
лович – представник ТОВ «КУА «Стратегiя» (ПВIФ «Iнвестицiйний клуб» НВЗТ) 
строком на три роки. Особа не володiє акцiями та часткою у статутному капiталi 
Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – 
12.2010 – 12.2017 рр. – радник Голови правлiння ПАТ «Київський радiозавод».

- обрано посадову особу – Член Наглядової ради Селiвьорстов Андрiй Во-
лодимирович – представник ТОВ «КУА «Стратегiя» (ПВIФ «Iнвестицiйний 
клуб» НВЗТ) строком на три роки. Особа не володiє акцiями та часткою у ста-
тутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв - голова правлiння ПрАТ «ПiСiБi-радiозавод». 

Припинення повноважень та призначення посадових осіб вiдбулось в 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень попереднього складу Наглядової 
ради. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. Непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадові особи не мають.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Голова правлiння сторожук микола калiстратович, 
19.04.2018.
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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 акцIонерне 
товариство 
«ГаЛнаФтохIм»

2. Код за ЄДРПОУ 23958622
3. Місцезнаходження 79032, мiсто Львiв, вулиця Пасiчна, 

будинок 167
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032)221-43-99 (032)-298-92-64

5. Електронна поштова адреса juristic@galnchim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

http://www.galnchim.com.ua/newsr.php

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Галнафтохiм» (Протокол № 1 вiд 19.04.2018 року) 19 квiтня 2018 року 
прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як од-
ного року з дати прийняття такого рiшення загальними зборами, таких як: 
договори купiвлi-продажу, поставки, в тому числi i зовнiшньоекономiчнi, 
позики, отримання кредитiв (в тому числi у нерезидентiв), перевезення, 
транспортного експедирування, зберiгання, доручення, управлiння май-
ном, надання послуг, комiсiї, застави, поруки, iпотеки, вiдступлення права 
вимоги, банкiвського вкладу, банкiвського рахунку, комерцiйної концесiї, 
спiльної дiяльностi, найму, пiдряду та iншi господарськi договори (в тому 
числi i зовнiшньоекономiчнi) з граничною сукупною вартiстю правочинiв 
на суму 2051990,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства становить - 820796,00 тис. 
грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 250 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 2492432. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 2492432. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 
2492432, «проти» прийняття рiшення — 0

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Попов Олександр Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018

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 «страхова 
комПанІя «аеЛІта»

2. Код за ЄДРПОУ: 31351587
3. Місцезнаходження: 87521 місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, буди-

нок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 0629409833, 0629409833
5. Електронна поштова адреса: lawyer@aelite.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://aelite.com.ua/ru/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
19.04.2018 року Річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Про-

токол №1 вiд 19.04.2018р.) було прийнято рiшення про надання попере-
дньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення до дати 
проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Характер зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: 
господарськi договори; договори страхування та перестрахування; догово-
ри купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та 
активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; 
гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної 
фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична су-
купна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом року не повинна перевищити 250 000 000 (двісті п'ятдесят мiльйонiв) 
грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв 
страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть 
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахуваль-
на премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу 
цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань 
за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 74377 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 336 %. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй -6904 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi в загальних зборах емiтента -6904 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй ,що проголосували «за» прийняття рiшення - 6904 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Голова правління  Хромченков Ілля Володимирович
19.04.2018

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: 

ПУБЛІчне акцІонерне товариство 
«київмеДПреПарат» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00480862
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, Саксаганського, 139
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-75-19, 044 490-75-19
5. Електронна поштова адреса: oksana.semenenko@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kievmedpreparat.com/
shareholders/information.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
17 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київ-

медпрепарат» (протокол №40 від 17.04.18) прийнято рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення (з дня проведення даних річних Загальних зборів 17.04.2018р.), 

вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2017р.

Правочин 1 - продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, гранична 
сукупна вартість не більше 2,7 млрд. гривень. Вартість активів Товариства 
за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017р. - 
1 388 881 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
ну до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 194,4%. 

Правочин 2 - закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фарма-
цевтичних субстанцій), гранична сукупна вартість не більше 870 млн. гри-
вень. Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2017р. - 1 388 881 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купної вартості правочину до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 62,64%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 11 073 360, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 17.04.2018р. – 
6 931 353, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 6 931 353, кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення - 0. 

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

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

2. Директор фінансовий  Стецюк О.А.
17.04.2018
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Приватне  
акцIонерне товариство «еДеЛьвIка»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Едельвiка"

2. Код за ЄДРПОУ 20134458
3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 786040 0332 786037

5. Електронна поштова адреса info@edelvika.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

edelvika.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

На загальних зборах акцiонерiв 19 квiтня 2018 року прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з гранич-
ною сукупною вартiстю вiд 11826,10 тис.грн до 25000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
118261 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 21.14%. Характер правочинiв -залучення кредитних коштiв, в т.ч. 
валютних а також правочини, пов’язанi з придбанням основних засобiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 480075 штук, для участi у 
зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 480075 штук голосую-
чих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих го-
лосуючих акцiй.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова правлiння  Переходько Ю.а.

Приватне  
акцIонерне товариство «ПоЛIмПекс»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛIМПЕКС». 2.Код за ЄДРПОУ: 14367460. 3.Місцезнаходження: 
36010, м.Полтава, вул. Овочева, буд. 4. 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (0532)56-27-75. 5.Електронна поштова адреса: polimpex@ukrpost.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://14367460.infosite.com.ua/. 
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 II. текст повідомлення. 
20.04.2018 загальними зборами акціонерів ПРАТ «Полімпекс» (прото-

кол №1 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів протягом року до проведення наступних 
річних загальних зборiв товариства, пов'язанi з отриманням та повернен-
ням кредитiв, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, 
вiдчуженням (реалiзацiя, продаж, мiна, передача в заставу), орендою 
майна товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, iнше), вартiсть 
яких перевищує 1320,02 тис.грн., в тому числі, але не виключно:виступити 
позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ за-
ставодавцем перед банками за зобов'язаннями товариства за генераль-
ними угодами та кредитними договорами. Гранична сукупність вартості 
правочинів: 20000,0 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 13200,02 тис.грн., співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 151,5%. Загальна кількість 
голосуючих акцій 1 000 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах 610000 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» 610000 штук, «проти» прийняття рішення – 
немає. 

III. Підпис. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Головко Володимир Анато-
лійович. 20.04.2018

ПУБЛIчне  
акцIонерне товариство  

«київський ексПериментаЛьно-
механIчний ЗавоД  

«Зварка»
Публiчне акцiонерне товариство «Київський експериментально-

механiчний завод «Зварка» (код за ЄДРПОУ – 01284821, місцезнахо-
дження – 04073, м.Київ, пр-т Бандери, 23) частково спростовує інфор-
мацію надруковану в газеті Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку» № 76 від 20.04.2018р. А саме пункт 
5. «Інформація про загальні збори» слід читати наступним чином: 
«Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 21.04.2017р. Питання по-
рядку денного:1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 2.Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосуван-
ня. 3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. 4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.5. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2016 рiк. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 
10. Припинення повноважень та вiдкликання Наглядової ради Товари-
ства. 11. Припинення повноважень та вiдкликання Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його у новiй редакцiї. 13. Обрання Наглядової ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Нагля-
дової Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визна-
чення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з ними. 15. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Попе-
реднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi на-
давались наглядовою радою. Інших пропозицiй не надходило. Всi про-
екти рiшень було затверджено.»

Приватне  
акцІонерне товариство  

«страховІ ГарантІї України»
ПовІДомЛення 

про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Страхові гарантії України»; 
2. Код за ЄДРПОУ 33832772; 
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Львівська, буд. 22; 
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5370387, 044 5370386; 
5. Електронна поштова адреса sgu@sgu.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

плату дивідендів.
Інформація: на Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страховi гарантiї України» 19 квітня 2018р. було прийнято 
рiшення про розподiл прибутку, отриманого в результатi фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2017р. Розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi складає 1000000,00 грн. Дата формування перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв призначена на 07.05.2018 
року.

Виплату дивiдендiв буде проведено у строк, не пiзнiше шести мiсяцiв 
з дати закiнчення звiтного року, але не пiзнiше строку, передбаченого ч.2 
ст.30 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Виплату дивiдендiв буде проведено всією сумою в повному обсязі у 
порядку, передбаченому ч.5 ст.30 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», безпосередньо акцiонерам. Виплату дивiдендiв буде розпочато 
пiсля складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 
Повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, буде 
здiйснено протягом 10 днiв з дати складання протоколу ЗЗА, про дату, 
розмiр, строк та порядок їх виплати. Строк виплати дивідендів 07 травня 
2018р. – 10 жовтня 2018р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова правління  в.в. яцько. 19 квітня 2018р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

146

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

Приватне акцIонерне то-
вариство «ДоБрянської 
Швейної ФаБрики 
«ПоЛIсся», 00310083, 15011, Черні-
гівська обл., Рiпкинський р-н, смт Добрян-
ка, вул. К. Маркса, 98, тел. 04641-45165

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.polissya.biz.ua 

рІчна ІнФормацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, 

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

Приватне акцIонерне това-
риство «автотранс Портне 
ПIДПриємство - 0928», 03345863, 
76007 Iвано-Франкiв ська область д/н м.
Iвано-Франкiвськ максимовича, 11, (03422) 
6-84-25

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

http://atp0928.if.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне то-
вариство «ДекоративнI – 
кУЛьтУри», 03355413Херсонська , 
Суворовський, 73000, м. Херсон, вул. Паро-
возна (0552) 41-56-39,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.dekkultury.zvitat.com.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "ФаБрика 
виЖIвка", 02968993
44400, Волинська область, Старови-
жiв ський район, смт.Стара Вижiвка, 
вул..Незалежностi, 9 т. (03346) 30003

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

02968993.infosite.com.ua

річна інформація емітентів 

Прат «каЛинІвський ЗавоД 
«БУДПерЛІт» 

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД 
«БУДПЕРЛІТ»», код 13726224, 
Київська обл., Броварський р-н, 
07443, смт. Калинiвка, Iгорєва,1 
/04594/ 7-91-26,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.budperlit.informs.net.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство «комПанIя З 
УПравЛIння активами 
«карПати-Iнвест», 22334753 
Львівська , Залiзничний, 79018, м. Львiв, 
вул. Головацького, буд. 23а (032) 238-79-00,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

karpatyinvest.com.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних папе-
рів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцIонерне 
товариство «вироБ-
ничо-БУДIвеЛьна ФIрма 
«Берест», 02403446 м. Київ , 
Днiпровський, 02092, м. Київ, вул. О. 
Довбуша, 35 (044) 576-70-12,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

http://berest.com.ua/

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "ПересУвна 
механIЗована коЛона 
156", 01352830Херсонська , Скадов-
ський, 75700, м. Скадов ськ, 
вул. Пасiчника, 144 а (05537) 52066,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

pmk156.pat.ua
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особлива інформація (про заміну складу посадових осіб) емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство "цен-
траЛьна ЗБаГачУваЛь-
на ФаБрика "Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 38033446
3. Місцезнаходження 85485, мiсто Українськ, вулиця 

Богдана Хмельницького, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс 062 37 7 28 76 
5. Електронна поштова адреса bogdanfedor@outlook.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ukraina.patprom.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 

що оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018р., за пропозицiєю акцiонера 
щодо проведення змiн в органах управлiння Товариства, достроково при-
пиненно повноваження Голови Наглядової ради Товариства Фiльченка 
Олександра Миколайовича. Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 27.04.2017р. по 17.04.2018р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 
що оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018р., за пропозицiєю акцiонера 
щодо проведення змiн в органах управлiння Товариства, достроково при-
пиненно повноваження Члена Наглядової ради Товариства Iлюхiна Сергiя 
Геннадiйовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 27.04.2017р. по 17.04.2018р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 
що оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018р., за пропозицiєю акцiонера 
щодо проведення змiн в органах управлiння Товариства, достроково при-
пиненно повноваження Члена Наглядової ради Товариства Андрiєнко 
Олени Сергiївни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 27.04.2017р. по 17.04.2018р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 
що оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018р., за пропозицiєю акцiонера 
щодо проведення змiн в органах управлiння Товариства, достроково при-
пиненно повноваження Ревiзораи Товариства Муратової Iрини 
Володимирiвни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 27.04.2017р. по 17.04.2018р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 
що оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018р., обрано до складу Нагля-

дової ради Товариства Фiльченка Олександра Миколайовича. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 
посади: займався адвокатською дiяльнiстю, обiймав посаду генерального 
директора, члена наглядової ради та голови наглядової ради. Строк на 
який обрано - з 18.04.2018 по 17.04.2021р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 
що оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018 р., обрано до складу Накля-
дової ради Товариства Iлюхiна Сергiя Геннадiйовича. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: заступник 
директора, директор з економiки, директор, директор з економiки, член на-
глядової ради. Строк на який обрано - з 18.04.2018р. по 17.04.2021 р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 
що оформлено протоколом № 9 вiд 17.07.2018 року, обрано до складу На-
глядової ради Товариства Андрiєнко Олену Сергiївну. Посадова особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 
провiдний юрисконсульт, головний юрисконсульт, юрисконсульт, начальник 
юридичного вiддiлу. Строк на який обрано - з 18.04.2018 р. по 17.04.2021 р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», що 
оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018 р., з числа обраних, до складу 
Наглядової ради, осiб обрано Головою Наглядової ради Товариства Фiльченка 
Олександра Миколайовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова 
особа обiймала наступнi посади: займався адвокатською дiяльнiстю, обiймав 
посаду генерального директора, члена наглядової ради та голови наглядової 
ради. Строк на який обрано - з 18.04.2018 р. по 17.04.2021 р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», 
що оформлено протоколом № 9 вiд 17.04.2018р. обрано Ревiзором Това-
риства Муратову Iрину Володимирiвну. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надола. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: директор з фiнансiв, 
головний бухгалтер, фiнансовий директор, ревiзор.Строк на який обрано - 
з 18.04.2018р. по 17.04.2023 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Канашевич Олександр 

Олександрович
Виконуючий обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

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: При-
ватне акцiонерне товариство «Львiв-Авто», 03112892, Україна Львівська 
обл. Залiзничний р-н 79040 Львiв Городоцька, 282, 032 295 62 22  
032 295 02 22

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 20.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.lvivavto.lvivport.com

4. найменування, код за єДрПоУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ПП «IНФОРМАУДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори: 
26.04.2017 проведено річні загальні збори. 26.04.2017 проведено 

рiчнi загальнi збори акцiонерiв. 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї.2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства ( в т.ч. обрання Голови та секретаря зборiв). 
3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвер-
дження висновкiв за пiдсумками перевiрки. 6. Затвердження рiчного 
звiту i балансу Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку за 
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016роцi. Порядок денний сфор-
мований виконавчим органом Товариства. Пропозицiй до порядку ден-
ного не було. Результати розгляду питань.: Звiт Генерального директо-
ра Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 
2016 рiк затвердити. Дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства - Гене-
рального директора визнати задовiльною. Звiт Наглядової ради Това-
риства за 2016 рiк прийняти до вiдома. Дiяльнiсть Наглядової ради ви-
знати задовiльною. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства по 
результатах фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк затвердити. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк станом на 
31.12.2016 року з валютою балансу 9998 тисяч гривень затвердити. 
Прибуток в розмiрi 2 тисячi гривень спрямувати на розвиток Товари-
ства.

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

Приватне акцIонерне товариство  
«ЛьвIв-авто»
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річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Нижньоднiстровська ГЕС", 30149623 
Чернівецька ,Сокирянський, 60236, 
м. Новоднiстровськ, 10 квартал,  
Будинок Управлiння, 4 поверх 
(03741) 3-33-00,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

dn-gaes.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Аудиторська фiрма "Мiжнародна 
аудиторська група", 23510442 

5. Інформація про загальні збори 
1. Вид зборів - річні загальні збори акціонерів. Дата проведення - 

25 квітня 2017 року. Кворум зборів - 98,9059%
Порядок денний:
1.Припинення повноваження членів Лічильної комісії, обраних загаль-

ними зборами Товариства 19.08.2016. Обрання членів Лічильної комісії 
загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень.

2.Обрання Голови і Секретаря загальних зборів Товариства.
3.Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів 

Товариства.
4.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
6.Звіти та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийнят-

тя рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії за 2016 рік.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8.Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9.Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 роках з урахуванням вимог, 
передбачених законодавством.

10.Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
11.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
12.Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.
13.Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 та 2018 

роки.
14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради Товариства.
15.Обрання членів наглядової ради Товариства.
16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами наглядової ради.

17.Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили 
чинність.

18.Про затвердження Положення про принципи формування наглядо-
вої ради Товариства.

2. Вид зборів - позачергові збори акціонерів. Дата проведення - 
23 серпня 2017 року. Кворум зборів – 98,9142% 

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

вариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря позачергових загальних зборівТовари-

ства.
3.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів Товариства.
4.Прийняття рішення про зміну найменування товариства.
5.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.

6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

917000 0.000 716686.6 0.000

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію,  
грн.

0.01929 0.000 0.015 0.000

Сума виплачених 
дивідендів,  
грн.

906737 0.000 716686.6 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

26.05.2017 25.08.2016

Дата виплати 
дивідендів

22.06.17 р.
26.07.17 р.

09.06.16 р.
02.11.16 р.
03.11.16 р.

Опис
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 25 квiтня 2017 року прийнято 
рiшення про виплату дивiдендiв: 1. «За результатами фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк спрямувати на 
виплату дивiдендiв 50% чистого прибутку Товариства, в т.ч. сплатити 
до Державного бюджету дивiденди на державну частку у розмiрi 
801 468,58 грн.» Наглядовою радою Товариства ( протокол вiд 
11.05.2017 р. №1) прийнято наступнi рiшення: «визначити датою 
складення перелiкуосiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi  
ПАТ «Днiстровська ГАЕС» за 2016 рiк – 26 травня 2017 року; - 
нарахування на виплату дивiдендiв здiйснити у розмiрах, прийнятих 
рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 
25.04.2017 протокол № 1. При цьому сума рiчних дивiдендiв 
становить: за 2016 рiк за простими акцiями у розмiрi 917000 грн., 
(розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту iменну акцiюс кладає 
0,01929188 грн), - встановити строки виплати дивiдендiв  
з 20 червня 2017 року по 20 вересня 2017 року, на державну 
частку  – до 1 липня 2017 року, - виплату дивiдендiв здiйснювати  
у такому порядку: за письмовою заявоювiд акцiонера шляхом 
перерахування дивiдендiв на розрахунковий рахунок вказаний  
в заявi або поштовим переказом за адресою, яку акцiонер вказує у 
заявi, або у касi Товариства. Виконавчому органу до початку  
строку виплати дивiдендiв визначити детальний порядок виплати 
дивiдендiв та довести його до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення 
iнформацiї на офiцiйному сайтi Товариства не пiзнiше  
нiж за 3 робочих днi до дати початку виплати  
дивiдендiв акцiонерам». 

I. основні відомості про емітента
основні показники фінансово-господарської  

діяльності підприємства
(тис. грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 154438 148792
Основні засоби (за залишковою вартістю) 60211 67847
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2489 2287
Сумарна дебіторська заборгованість 903 888
Грошові кошти та їх еквіваленти 6748 12215
Власний капітал 144808 142439
Статутний капітал 475329 475329
Нерозподілений прибуток  
(непокритий збиток)

-341271 -343655

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 9630 6353

Приватне акцIонерне товариство  
“ниЖньоДнIстровська Гес”
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Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.13 0.03

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію(грн)

0 0

Середньорічнакількістьпростихакцій (шт.) 47532941 47532941

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

Загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Генеральний директор  Лунін с.с.

титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно 
до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Смолiєнко Юрiй Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство “херсонський ЗавоД карДанних 
ваЛIв”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 73000, м.Херсон, Олександрiвська,26
4. Код за ЄДРПОУ 05743013
5. Міжміський код та телефон, факс 0552-26-36-04 0552- 26-36-04
6. Електронна поштова адреса zkv@hs.ukrtel.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

19.04.2018
(дата)

2. Повідомлення 
опубліковано у*

12 ит 19.04.2018
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

www.hzkv.in.ua в мережі 
Інтернет

19.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або при-
пинено 
повно-
важен-

ня)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
або ідентифіка-

ційний код за 
єДрПоУ 

юридичної 
особи

розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
18.04.2018 обрано Голова 

Наглядо-
вої Ради

Волошина 
Олена 

Анатолiївна

0

Зміст інформації:
Волошина Олена Анатолiївна обрана Головою Наглядової Ради 
Товариства, як незалежний директор (згода посадової особи на 
позкриття паспортних данних вiдсутня). Акцiями ПрАТ "ХЗКВ" не володiє.
Обрано на пiдставi Протоколу № 1 вiд 18.04.2018 року засiдання 
Наглядової Ради ПрАТ "ХЗКВ". обрано на невизначений термiн. Мiсце 
роботи - начальник управлiння з персоналу ПрАТ "АвтоКрАЗ". Загальний 
стаж роботи 36 рокiв.Стаж роботи протягом останiх п'яти рокiв: з 
28.08.2013 року начальник бюро УОП та ЗП ХК "АвтоКрАЗ", з 10.07.2017 
року-начальник управлiння з персоналу ПрАТ "АвтоКрАЗ". Непогашена 
(не знята) судимiсть вiдсутня. Заборона обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.

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 
«ЧИНБАР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@i.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://chinbar.pat.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 
19.04.2018 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ЧИНБАР» (протокол №1 від 19.04.2018 р.) в зв'язку з закінченням 
терміну повноважень припинено повноваження Голови Ревізійної комісії 
Ситник Надії Петрівни (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа не має. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ «ЧИН-
БАР» - 0,040046%. Перебувала на посаді з 15.04.2015 р.

19.04.2018 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧИНБАР» (протокол №1 від 19.04.2018 р.) в зв'язку з закінченням 
терміну повноважень припинено повноваження Члена Ревізійної комісії 
Головіної Олени Валеріївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадова особа не має. Розмір частки в статутному капіталі 
ПрАТ «ЧИНБАР» - 0,029329%. Перебувала на посаді з 15.04.2015 р.

19.04.2018 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧИНБАР» (протокол №1 від 19.04.2018 р.) в зв'язку з закінченням 
терміну повноважень припинено повноваження Члена Ревізійної комісії 
Блощеневич Лариси Віталіївни (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадо-

ві злочини посадова особа не має. Розмір частки в статутному капіталі 
ПрАТ «ЧИНБАР» - 0,085169%. Перебувала на посаді з 15.04.2015 р.

19.04.2018 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧИНБАР» (протокол №1 від 19.04.2018 р.) до складу Ревізійної ко-
місії строком на три роки була обрана Ситник Надія Петрівна (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), на засіданні Реві-
зійної комісії була обрана Головою Ревізійної комісії (протокол №2 від 
19.04.2018 р.). Протягом останніх п'яти років обіймала посаду директор з 
матеріально-технічного забезпечення ПрАТ «ЧИНБАР», Голова Ревізійної 
комісії ПрАТ «ЧИНБАР». Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ «ЧИН-
БАР» - 0,040046%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни посадова особа не має.

19.04.2018 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧИНБАР» (протокол №1 від 19.04.2018 р.) до складу Ревізійної ко-
місії строком на три роки була обрана Головіна Олена Валеріївна (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Протягом останніх 
п'яти років обіймала посади ведучий бухгалтер-економіст ПрАТ «ЧИН-
БАР», заступник головного бухгалтера ПрАТ «ЧИНБАР», Член Ревізійної 
комісії ПрАТ «ЧИНБАР». Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ «ЧИН-
БАР» - 0,029329%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни посадова особа не має.

19.04.2018 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧИНБАР» (протокол №1 від 19.04.2018 р.) до складу Ревізійної 
комісії строком на три роки була обрана Блощеневич Лариса Віталіїв-
на (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Протягом останніх п'яти років обіймала посади начальник заводської 
лабораторії ПрАТ «ЧИНБАР», начальник заводської лабораторії-
директор з якості ПрАТ «ЧИНБАР», Член Ревізійної комісії ПрАТ «ЧИН-
БАР». Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ «ЧИНБАР» - 
0,085169%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа не має.

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

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

2. Генеральний директор  Ліщук В.І.
20.04.2018

Приватне акцІонерне товариство «чинБар»
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних акціонерних 

товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, для опублікування в офіційному друкованому 

виданні)
1. Повне найменування емітента, код 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 

Приватне 
акцIонерне товари-
ство "метиЗ", 14244556 
тел. (0462) 728-530,
14037, м. Чернiгiв, вул. Громад-
ська, буд. 60 

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://14244556.at.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних акціонерних 

товариств, які не здійснювали публічне розміщення цінних паперів, 
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство 
"еЛектросПецБУД-
сЛавУтич", 23581643, Київ-
ська обл., 07101, м. Славутич, Будбаза, 
вул. Промислова 4А (050)3345366

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://23581643.smida.gov.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "чернIГIвська 
картонаЖно-ПоЛIГраФIчна 
ФаБрика", 02469511, 14013, 
м. Чернiгiв, вул. Любомира Боднарука,26, 
(0462) 673-330

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

https://02469511.io.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "раЗноБит-
ПроДУкт", 23494973м. Київ, 
Печерський, 01021, м. Київ, Кловський 
узвiз, буд. 12 044 5070680,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://www.raznobyt.com

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне то-
вариство "БУДI веЛь но-
монтаЖне УПравЛIн ня 
№8", 01352818Херсонська , д/в, 74900, 
м. Нова Каховка, вул. Затишна, б. 19 
05549 9-06-08,

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://01352818.smida.gov.ua/

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "УнIвермаГ 
"сIверський", 14231565, 14035, 
м. Чернiгiв, вул. Рокоcсовського, буд. 35, 
(0462) 970540

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

https://14231565.io.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«київський скЛотарний ЗавоД»

рІчна ІнФормацІя  
за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Київський склотарний завод», 00293278, Україна 04073 
м. Київ Балтiйський провулок, 23, (044) 468-86-38

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 18.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://kstz.kiev.ua/

Приватне акцІонерне товариство 
«ЗаПорІЖметаЛооПтторГ» 

річна інформація за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.
1.Повне найменування емі-
тента , код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство «Запо-
ріжметалооптторг», 01886843, 70037, За-
порізька обл., Вільнянський район, с.Люцер-
на, вул.Сонячна, 4-А, тел.(0612)83-59-15

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

23.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.zmot.com.ua
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчне акцІонерне товари-
ство «енерГоПостачаЛьна комПанІя оДесаоБЛенерГо»

2. Код за ЄДРПОУ 00131713
3. Місцезнаходження 65031 одеса миколи Боровського, б. 28Б
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 705 20 56 (048) 705 20 79
5. Електронна поштова адреса kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.oblenergo.odessa.ua
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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової 
ради - Лавренка Миколи Миколайовича. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі 
емiтента, що складає 0,000493%. Непогашеної судимостi за корисливі та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді члена Наглядової ради - з 12.04.2017 року. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді Голови Наглядової ради - з 12.04.2017 року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Наглядової ради – Судака Ігоря 
Олександровича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 
0,0000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 
року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Наглядової ради – Глазової Ольги 
Валеріанівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 
0,013278%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 
року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Наглядової ради – Шандрука Олек-
сандра Тихоновича. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що скла-
дає 0,0000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 
року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Наглядової ради – Джафарової Оле-
ни Анатоліївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 
0,0000003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 
року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Наглядової ради – Гриненко Рити 
Леонідівни, представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду 
державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Наглядової ради – Сачівка Андрія 
Івановича, представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду 
державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Лавренка Миколу 
Миколайовича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. 
Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕР-
НЕЙШНЛ УКРАЇНА». Посадова особа володiє часткою в статутному капі-
талі емітента у розмірі 0,000493%. Рішенням Наглядової ради ПАТ «ОДЕ-
САОБЛЕНЕРГО» (Протокол від 18.04.2018 року) Лавренка Миколу 
Миколайовича обрано Головою Наглядової ради. Відповідно до Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Нагля-
дової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів На-
глядової ради до переобрання. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi 
злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймав наступні інші посади: 
Перший Віце-Президент, Президент юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Судака Ігоря 
Олександровича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. 
Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕР-
НЕЙШНЛ УКРАЇНА». Посадова особа володiє часткою у статутному капі-
талі емiтента, що складає 0,0000002%. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та 
посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймав наступні 
інші посади: Віце-Президент з електроенергетичного бізнесу, Старший 
Віце-Президент юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Джафарову Оле-
ну Анатоліївну обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. 
Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕР-
НЕЙШНЛ УКРАЇНА». Посадова особа володiє часткою у статутному капі-
талі емiтента, що складає 0,0000003%. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та 
посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні 
інші посади: директор з економіки, директор департаменту регуляторної 
політики юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Глазову Ольгу Ва-
леріанівну обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Поса-
дова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА». Посадова особа володiє часткою у статутному капіталі 
емiтента, що складає 0,013278%. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi 
злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші поса-
ди: директор департаменту корпоративних відносин та приватизації юри-
дичної особи.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Шандрука Олек-
сандра Тихоновича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) 
роки. Посадова особа є акціонером Товариства. Володiє часткою у статут-
ному капіталі емiтента, що складає 0,0000002%. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корис-
ливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймав 
наступні інші посади: директор юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Гриненко Риту 
Леонідівну обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Поса-
дова особа є представником акціонера Товариства, юридичної особи - 
Фонду державного майна України. Акціями Товариства не володіє. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти 
років обіймала наступні інші посади: головний спеціаліст Фонду державно-
го майна України.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Сачівка Андрія 
Івановича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Поса-
дова особа є представником акціонера Товариства, юридичної особи - 
Фонду державного майна України. Акціями Товариства не володіє. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти 
років обіймав наступні інші посади: начальник управління , заступник ди-
ректора Департаменту Фонду державного майна України.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної 
комісії – Федорко Анастасії Миколаївни. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі 
емiтента, що складає 0,0000002%. Непогашеної судимостi за корисливі та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді члена Ревізійної комісії - з 29.03.2016 року. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії - з 29.03.2016 року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 
року припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Холодової Оксани 
Яківни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді - з 29.03.2016 року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 

ПУБЛІчне акцІонерне товариство  
«енерГоПостачаЛьна комПанІя оДесаоБЛенерГо»
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року припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Мельник Ірини 
Володимирівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисли-
ві та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді - з 29.03.2016 року.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Федорко Анаста-
сію Миколаївну обрано членом Ревізійної комісії строком на 5 (п’ять) років. 
Посадова особа володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що скла-
дає 0,0000003%. Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол від 18.04.2018 року) Федорко Анастасію Миколаївну обрано Го-
ловою Ревізійної комісії. Відповідно до Статуту Товариства та Положення 
про Ревізійну комісію Товариства, Голова Ревізійної комісії обирається Ре-
візійною комісією Товариства з числа членів Ревізійної комісії до переоб-
рання. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом 
останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: директор економічного 
департаменту юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-

ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Токарську Олену 
Вячеславівну обрано членом Ревізійної комісії строком на 5 (п’ять) років. 
Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi 
злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші поса-
ди: директор департаменту енергозбутової політики юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товари-
ство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Холодову Оксану 
Яківну обрано членом Ревізійної комісії строком на 5 (п’ять) років. Акціями 
Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини 
немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: за-
ступник головного бухгалтера юридичної особи.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління  ніверчук о.м.(підпис)М.П.(ініціали та пріз-

вище керівника) 19.04.2018

ПовІДомЛення 
про виникнення особливої інформації емітента –

Прат «оБУхІвський моЛокоЗавоД»
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:приватне акціонерне товариство 
«ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00445914
3. Місцезнаходження:08703, Київська обл., м.Обухів, вулиця Каштано-

ва, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс :телефон/факс (04572) 65012.
5. Електронна поштова адреса:obmol@obmol.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

плату дивідендів 
ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про 
виплату дивідендів: 19.04.2018 року (Протокол №40 від 19.04.2018 року).

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-

гальних зборів становить 170809,52 грн.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів:11.06.2018 р.
Строк виплати дивідендів:з 15.06.2018р. по 15.07.2018 р.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів:Товариство здійснює виплату дивідендів 

акціонерам шляхом виплати всієї суми протягом строку виплати дивіден-
дів. Якщо день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим 
днем,виплата переноситься на перший наступний робочий день. Виплати 
здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання диві-
дендів.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування 
посади

_________ 
(підпис)

О.П.Зануда 
(ініціали та прізвище керівника)

Голова правління 20.04.2018р. 
(дата)

ПУБЛІчне акцІонерне товариство 
«трУББУДІнДУстрІя»,

код за ЄДРПОУ 05533066, місцезнаходження: 03045, м. Київ, Столичне 
шосе, 100, тел/факс (044)2595415, ел.адреса: jurist@forumparkplaza.com.ua, 
сторінка в мережі Інтернет: trubbud.kiev.ua, повідомляє про виникнення осо-
бливої інформації емітента:

І. Про зміну складу посадових осіб.
Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 (протокол №1 від 20.04.2018) 

у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне 
проведено перевибори органів управління та контролю та прийнято наступ-
ні рішення:

І. Кількість членів Правління збільшено до 2-х осіб і обрано у наступно-
му складі строком на 5 років: 

1.Голова Правління - Кутельмах Оксана Зіновіївна. Переобрана (припинено 
повноваження і обрано знову) на повторний термін. Займає посаду з 01.03.2017 
(за сумісництвом). Частки в статутному капіталі емiтента не має. Попередні по-
сади: 03.11.2008-03.07.2012 - ТОВ «Бюро Аудиту», юрист; 14.10.2013-
30.09.2016 - ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЕКМІ», юрист; з 04.10.2016 
до сьогодні - ТОВ «Укропткульттовари», юрисконсульт (за сумісництвом); з 
04.10.2016 до сьогодні - ТОВ «Екотрейдін» (м. Київ, Столичне шосе, 98), дирек-
тор – основне місце роботи;

2.Член Правління - Люшненко Галина Іванівна. Обрана на посаду вперше. 
Частки в статутному капіталі емітента не має. Попередні посади: з 1978 року до 
сьогодні - ПАТ «Славутич», провідний менеджер з персоналу (за сумісництвом); 
2008-2014 - ТОВ «Форум-Менеджмент Груп», провідний менеджер з персоналу 
служби управління персоналу; 01.11.2014-31.12.2016 - ТОВ «Аккорда», провідний 
менеджер з персоналу служби управління персоналу; 01.2017-31.05.2017 - ФОП 
Калініна В.С., провідний менеджер з персоналу; з 01.06.2017 по теперішній час - 
ПАТ «Форум Сателіт», провідний менеджер з персоналу - основне місце роботи.

ІІ. Склад Наглядової Ради зменшено з 5-ти до 3-х осіб. Припинено повнова-
ження членів Наглядової Ради Бабенка Павла Володимировича та Віленської 
Світлани Олександрівни. Обоє займали посади з 11.04.2017, частки в статутно-
му капіталі емітента не мають. Решту членів Наглядової Ради переобрано (при-
пинено повноваження і обрано знову) на повторний термін строком на 3 роки: 

1.Голова Наглядової Ради - Маркевич Ольга Олександрiвна. Займає 
посаду з 25.04.2012. Частки в статутному капіталі емітента не має. Є пред-
ставником акціонера – фізичної особи, що має частку в статутному капіта-
лі понад 10%. З 2010 - пенсіонер, на інших підприємствах не працює, ін-
ших посад не займає; 

2.Член Наглядової Ради - Дробязко Юрій Геннадійович. Обраний повторно. 
Займає посаду з 01.07.2006. Акціонер, частка в статутному капіталі - 32,7077% - 
3350907 акцій - 2345634 грн. Попередні посади: з 2007 року до сьогодні - 
ПАТ «ВЕРК», Голова Наглядової ради. Основне місце роботи з 2009 року до 
сьогодні - ПрАТ «УВК Україна» (вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Київська обл.), 
технічний директор; 

3.Член Наглядової Ради - Богданьок Олександр Дмитрович. Займає посаду 
з 19.08.2002. Акціонер, частка в статутному капіталі - 1 акція - 0,7 грн. Попере-
дні посади та основне місце роботи з 2013 року - ТОВ «Славутич» (м. Київ, 
вул. М. Пимоненка, 13), комерційний директор.

ІІІ. Припинено повноваження усіх членів Ревізійної комісії - Єрмакова 
Наталя Федорівна (займала посаду Голова Ревізійної комісії з 25.04.2012, 
частка в статутному капіталі - 1 акція - 0,7 грн.), Степанова Марина Петрів-
на (займала посаду член Ревізійної комісії з 25.04.2012, частки в статутно-
му капіталі не має) та Локтіонова Юлія В’ячеславівна (займала посаду 
член Ревізійної комісії з 12.04.2016, частки в статутному капіталі не має). 
Новий склад Ревізійної комісії загальними зборами не обрано. Усі переліче-
ні вище посадові особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надали. 

ІІ. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Загальні збори акціонерів 20.04.2018 (протокол №1 від 20.04.2018) прийня-

ли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися товариством протягом 1-го року з дати прийняття рішення, 
якщо вартість предмету таких правочинів більша 25% вартості активів за дани-
ми останньої річної звітності емітента, а саме - укладення та розірвання контр-
актів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (най-
му), інших правочинів, загальною вартістю до 50 млн.грн. включно, у 
відповідності до статуту товариства та чинного законодавства. Збори надали 
повноваження Голові правління для укладення та підписання вказаних значних 
правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, після схвалення таких 
правочинів Наглядовою радою товариства. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
45791 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 109,19%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 10090180; Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 10090180; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 10090180; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає. 

Голова Правління Кутельмах О.З. підтверджує достовірність інформації.



№77, 23 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

153

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство 
"аГроФIрма БереЗан-
ська ПтахоФаБрика "

2. Код за ЄДРПОУ 30698067
3. Місцезнаходження 07534, Київська обл., Баришiвський 

район, село Садове, -
4. Міжміський код, телефон та факс 0452284271 0452284271
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://b-pf.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-

ства (Протокол №1 вiд 20.04.2018р.) достроково припинено повноваження 
всiх членiв наглядової ради Товариства. Згiдно Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та дiючою редакцiєю статуту Товариства, рiшення 
прийнято одночасно з обранням нових членiв наглядової ради Товариства

Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Залiзко Наталiї 
Володимирiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не нада-
ла. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
18.09.2017 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 20.04.2018р.) достроково припинено повноваження 
всiх членiв наглядової ради Товариства. Згiдно Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та дiючою редакцiєю статуту Товариства, рiшення 
прийнято одночасно з обранням нових членiв наглядової ради Товариства

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Данилiвського Дми-
тра Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не нада-
ла. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
18.09.2017 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 20.04.2018р.) достроково припинено повноваження 
всiх членiв наглядової ради Товариства. Згiдно Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та дiючою редакцiєю статуту Товариства, рiшення 
прийнято одночасно з обранням нових членiв наглядової ради Товариства

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Брилiнського Орес-
та Богдановича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не нада-
ла. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
18.09.2017 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень попереднiх членiв наглядової ради.

Обрано членом Наглядової ради - Залiзко Наталiя Володимирiвна. 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог за-
конодавства. Залiзко Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи 
PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД), яка володiє 20,00% 

Статутного капiталу емiтента. 
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 

особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi наступнi посади:Овруцька фiлiя ТОВ «Аграрна перспектва», го-
ловний бухгалтер; ТОВ «Аграрна перспектва», заступник головного бух-
галтера; ТОВ «Зорi Прикарпаття», заступник головного бухгалтера; 
ПАФ»Долинська», заступник головного бухгалтера; ТОВ «Агрофiрма 
«Надiя», заступник головного бухгалтера; ТОВ «-Трейд Агро-», головний 
бухгалтер. Наразi також займає посаду Головного бухгалтера 
ПрАТ «АГРОФIРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА». 18.09.2017р. була 
обрана до складу Наглядової ради Товариства.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень попереднiх членiв наглядової ради.

Обрано членом Наглядової ради - Данилiвського Дмитра Сергiйовича. 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог за-
конодавства. Данилiвський Д.С. є представником акцiонера - юридичної 
особи PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД), яка володiє 
20,00% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi посади: Баришiвський районний центр соцiальних служб для 
сiм'ї дiтей та молодi, фахiвець iз соцiальної роботи; Київський обласний 
центр соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей «Сезенкiв», юрист. На 
тепершнiй час працює юристконсультом на ПрАТ «АГРОФIРМА БЕРЕЗАН-
СЬКА ПТАХОФАБРИКА». 18.09.2017р. був обраний до складу Наглядової 
ради Товариства.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень попереднiх членiв наглядової ради.

Обрано членом Наглядової ради - Сидоренко Олександра Едуардови-
ча. Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог 
законодавства. Сидоренко О.Е. є представником акцiонера - юридичної 
особи PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД), яка володiє 
20,00% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi посади: юрисконсульт та менеджер зi збуту фiлiї «Птахофабри-
ка «Авiс» ПАТ «Агрохолдинг Авангард». На тепершнiй час працює началь-
ником вiддiлу збуту ТОВ «БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 20.04.2018 р. (про-
токол №2), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:

обрано на посаду Голови наглядової ради - Залiзко Наталiю 
Володимирiвну. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання скла-
ду Наглядової ради Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади ПИЛЮЙКО АНДРIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцIонерне 
товариство «систем 
соЛЮШнс», 38078288, 02096, 
м. Київ, Дарницький р-н, вул. Борис-
пiль ська, 9, (044) 369-50-21

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://systemnet.com.ua

Приватне  
акцІонерне товариство 

«ПЛоДоовоч.»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Плодоовоч.», 05528409,
м. Київ, 04073, м.Київ, пров.
Балтiйський, 20, 044 430-17-66,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

05528409.infosite.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

154

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента вІДкрите акцІонерне 
товариство «Український ІнститУт автоБУсо-
троЛейБУсоБУДУвання (ват «УкравтоБУ-
сПром»), 00234844, 79026 м. Львів, вул. Персенківка, 10 
0960526862

2. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.ukrautobusprom.com.ua

3. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності аудит фінансової звітності не проводився

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство) Загальні збори не відбулись

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. Грн.)

2. 
Найменування  

показника
період

звітний попередній
Усього активів 10829  10106
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1655  2062
Довгострокові фінансові інвестиції  211  211
Запаси  5732  5331
Сумарна дебіторська заборгованість  1955  1899
Грошові кошти та їх еквіваленти  498  77
Власний капітал  219  -88
Статутний капітал  815  815
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1706  -2012
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  -  -
Поточні зобов'язання і забеспечення  10610  10194
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,0947624 -0,0429958
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0,09 -0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3260787  3260787
Цінні папери власних 
випусків,

загальна номіналь-
на вартість 

- -

викуплені протягом 
звітного періоду 

у відсотках від 
статутного капіталу 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

- -

Голова правлiння ____________ крайник Любомир васильвич

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІчне акцІонерне 
товариство «БрацЛавське сПецІаЛІЗоване 
ПІДПриємство «аГромаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00902470
3. Місцезнаходження: 22870, Вінницька область, Немирівський район, 

селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, буд. 49.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04331)51373.
5. Електронна поштова адреса: par@00902470.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.00902470.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення. 

1.Дата прийняття рішення: 20 квітня 2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збо-

ри акціонерів ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні 

збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення То-
вариством значних правочинів, в період з 20.04.2018 р. по 20.04.2019 р. 
(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (харак-
тером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших 
банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших до-
говорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) То-
вариства та/або забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-
продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські 
правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає 
будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинен-
ня яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може 
перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 1 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 749,9 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 133,35%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 981985 шт; кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 981985 голосів; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» – 981985 голосів; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Директор Соловйов Р.Г.  20.04.2018 року.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне товари-

ство «Браво тДм»
2. Код за ЄДРПОУ: 31605015
3. Місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул.Л.Толстого/Володи мир-

ська,11/61 лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-41-71 235-86-74
5. Електронна поштова адреса: irina.tdm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 31605015.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
ІІ. текст Повідомлення:

Загальними зборами акціонерів товариства 19.04.2018р. прийнято рі-
шення про припинення емітента Приватного акцiонерного товариства 
«Браво ТДМ» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Браво ТДМ».

Рiшення про припинення (реорганiзацiя шляхом перетворення) при-
йняте 100,00 % голосiв, якi прийняли участь в загальних зборах: «За» – 
1500 голосiв, що складає 100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих ак-
цій, «Проти» – 0 голосiв, що складає 0,0% вiд загальної кiлькостi 

голосуючих акцій. 
Метою даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товари-

ства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, 
як акцiонерне товариство, та є оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi 
дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства. 

При перетвореннi ПрАТ «Браво ТДМ» всi його майновi права, грошовi 
кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до його право-
наступника – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Браво ТДМ», 
розмiр статутного капiталу якого становить 150000,00 (сто п’ятдесят тисяч 
гривень 00 копійок) гривень. 

Обмін акцій акціонерів ПрАТ «Браво ТДМ» на розмір частки в статутно-
му капіталі ТОВ «Браво ТДМ» проводиться виходячи з розміру частки ак-
ціонера (у відсотках) у статутному капіталі ПрАТ «Браво ТДМ» згідно з но-
мінальною вартістю акцій. 

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) 
ТОВ правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток (паїв) ТОВ «Браво ТДМ» правонаступника відбуваєть-
ся із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонера-
ми у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Директор Болкiсєва В.В., 19.04.2018р.

Приватне акцІонерне товариство  
«Браво тДм»



№77, 23 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

155

річна інформація 

«ЛьвIвський сеЛекцIйно-ПЛемIнний 
центр» 

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Льв iвський селекц iйно-племiнний центр»,  00701912, 
вул.Б.Хмельницького, буд.10, с.Купче, Буський, Львівська, 80514, 
(067) 600-21-29

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.lspc.bfg.lviv.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«автотрансПортна акцІонерна 

сПІвДрУЖнІсть «сЛавУтич-БорисПІЛь»
річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство «Автотран-
спортна акцiонерна спiвдружнiсть «Славутич-
Бориспiль», 05538833, 08300, Київська обл., 
м.Бориспiль, вул. Володимира Момота, 42; 
0459561563

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

05538833.infosite.com.ua

Приватне  
акцIонерне товариство  

«атП 11263»
 

річна інформація емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АТП 11263», 03116157.Дніпропетровська обл , 49052, м. Днiпро, 
вул.Орловська, 21, тел. 0562 52-30-44

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії - 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію - atp11263.emitinfo.com

Приватне акцІонерне товариство 
«ДераЖнянський моЛочний ЗавоД»

рІчна ІнФормацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Деражнянський молочний завод», 14146210, Б. Олійника, 7, м. Де-
ражня, Деражнянський р-н, Хмельницька, 32200, (03856) 21081

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.dmz.ua

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІчне акцІонерне 

товариство 
«Житомирський ЗавоД 
«ШЛяхІнДУстрІя»

2. Код за ЄДРПОУ 03443726
3. Місцезнаходження 10031 м. Житомир вул. Б. Хмель-

ницького, буд.42
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 253648 0412 253648

5. Електронна поштова адреса shlіahіnd@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.shlіahіndustrіya.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-

шенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. (Протокол № 1 від 
20.04.2018 р.) припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Житомирський завод «Шляхіндустрія» повнова-
ження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Снігур Вікторії Тимофі-
ївни. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5.92503 %. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді 
голови та члена Наглядової ради перебувала з 14.01.2017 р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої 
особи на посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову 
Наглядової ради буде обрано на першому засіданні Наглядової ради 
Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод «Шляхінду-
стрія»;

- члена Наглядової ради Товариства Черпіцького Костянтина Олегови-
ча. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 49.98693 %. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді 

члена Наглядової ради перебував з 14.01.2017 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Товариства Познахор Катерини Павлівни. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00040 %. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена 
Наглядової ради перебувала з 14.01.2017 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. (Протокол № 1 від 
20.04.2018 р.) обрано членами Наглядової ради Приватного акціонерного 
товариства «Житомирський завод «Шляхіндустрія» з дати державної реє-
страції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський за-
вод «Шляхіндустрія» та до 20 квітня 2021 року наступні особи:

- Снігур Вікторія Тимофіївна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 5.92503 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протя-
гом останніх 5 років: директор. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором);

- Черпіцький Костянтин Олегович. Володіє часткою в статутному капі-
талі Емітента в розмірі 49.98693 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа 
протягом останніх 5 років: державний службовець, директор. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова 
особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником 
групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Познахор Катерина Павлівна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.00040 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Протягом останніх п'яти років посад не обіймала, 
пенсіонер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правління Черпіцький Олег Зенович 20.04.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне 

акцІонерне товариство «Браво тДм» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 31605015 3. Місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул.Л.Толстого/
Володимирська,11/61 лiт.А 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 246-41-71 235-86-74 5. Електронна поштова адреса: irina.tdm@gmail.
com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 31605015.infosite.com.ua 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст Повідомлення:
Загальними зборами акціонерів товариства, у зв’язку з прийняттям 

19.04.2018р. рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного то-
вариства «Браво ТДМ» шляхом реорганiзацiї через перетворення у Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Браво ТДМ»: 1) припинено повноважен-
ня Директора Болкісєвої Вікторії Вікторівни; перебувала на посадi з 
21.03.2016р.; 2) призначено з 20.04.2018р. на невизначений термiн на посаду 
Голова Комiсiї з припинення Болкісєву Вікторію Вікторівну; іншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ «Браво 
ТДМ». Розмір пакета акцій в статутному капiталi емiтента 50,00%. Посадова 
особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала, непогашеної су-
димості за корисливі або посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Директор Болкісєва В.В., 19.04.2018р.

1/6 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФормацІя за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риство «вироБничо-
комерцIйна комПанIя 
«стс», 21457896, 03170 м. київ вул. Зод-
чих, 74 кв.121, (044)405-95-34

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

23.04.2018р.

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

http://sts.informs.net.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«БорисЛав-сПецоДяГ»

рІчна ІнФормацІя емІтента  
За 2017 рІк,

який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон: приватне акціонерне товариство 
«Борислав-спецодяг», код ЄДРПОУ - 05468021, адреса: 82300 Львів-
ська область, місто Борислав, вулиця Коновальця, 9-В; телефон/факс 
(03248) 50-541. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20 квітня 2018 року. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://spetsodyah.prat.lviv.ua/.

Приватне  
акцІонерне товариство  

«рІмаЛ»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«рімал», 00451398, вул.Хмільна, буд.40, м.Рівне, -, Рівненська, 33010, 
(0362)63-39-02

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: rimall.in-ten.com

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIчне акцIонерне 
товариство «київ-
ська вироБнича 
комПанIя «раПIД» 

2. Код за ЄДРПОУ 05475156
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-20-97 (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
17.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Про-

токол № 7 вiд 17.04.2018) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв та надати згоду на вчинення Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринко-
ва вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% 
вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на при-

дбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та 
договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, 
транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод 
та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за 
кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; 
угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди 
(суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безо-
платної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступати-
ме будь-якою iз сторiн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв -45000 тис грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
50728 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 88.708%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно - 
43152 штук акцiй Товариства, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 43093 штук, становить 99.86 % вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 43093 голосуючих акцiй, що становить 100% 
голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; «проти» - 0 голосуючих акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Гриненко Володимир Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПРАТ АБС-УКР 92
2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ 8
3. ПРАТ АВТОА 38
4. ЗАТ АВТОСЕРВІС 54
5. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ 

«СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ»
155

6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0928 146
7. ПРАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ
5

8. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 16
9. ПРАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 105
10. ПАТ АГРОМАШ 123
11. ПАТ АГРОМАШ 154
12. ПРАТ АГРОПРОМСИСТЕМА 112
13. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 153
14. ПРАТ АГРОФІРМА ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ 33
15. ПРАТ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 5
16. ПРАТ АЙ ПІ РІЕЛТ 8
17. ПРАТ АПТЕКА ПЕРВОЦВІТ 61
18. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 29
19. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 50
20. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 39
21. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 41
22. ПРАТ АТ «СВІТАНОК» 120
23. ПРАТ АТП 11263 155
24. ПРАТ АТП АТЛАНТ 30
25. ПРАТ АТП АТЛАНТ 34
26. ПРАТ АТП АТЛАНТ 112
27. ПРАТ АТП-0801 50
28. ПРАТ БАКАЛІЯ 117
29. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 9
30. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 123
31. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 141
32. ПАТ БЕРЕЖАНИГАЗ 98
33. ПАТ БЕРЕЗАНСЬКЕ 142
34. ПРАТ БЕРЕСТ 146
35. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 96
36. ПРАТ БІАРС 71
37. ПРАТ БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ 71
38. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ 45
39. ТОВ БІНАЙС 50
40. ПАТ БІОВЕТФАРМ 102
41. ПРАТ БІОФАРМА 65
42. ПРАТ БОРИСЛАВ-СПЕЦОДЯГ 156
43. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 46
44. ПРАТ БРАВО ТДМ 154
45. ПРАТ БРАВО ТДМ 156
46. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ ЗАВОД 37
47. ПАТ БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА
27

48. ПРАТ БРОТЕП-ЕКО 33
49. ПРАТ БУДАВТОДОР 38
50. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 

«ОДЕСБУД»
10

51. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 61
52. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 114
53. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 150
54. ПРАТ БУДПЕРЛІТ 146
55. БУРЯ А.В. 61
56. БУРЯ Д.А. 64
57. ПРАТ БЦ НИВКИ 13
58. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 25
59. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 25
60. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 77
61. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17163
117

62. ПРАТ ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ 119
63. ПРАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ 74
64. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«УКРПАКСЕРВІС»
119

65. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА СТС 156
66. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»
54

67. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ 85
68. ПРАТ ВІЛЬШАНКА 119
69. ПАТ ВІННИЦЯАВТОСПЕЦОБЛАДНАННЯ 39
70. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 42
71. ПРАТ ВІННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 47
72. ПРАТ ВІННИЧИНА-АВТО 100
73. ПРАТ ВНЕШТРАНС 18
74. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС 74
75. ПАТ ВОЛИНЬГАЗ 110
76. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 89

77. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 74
78. ПАТ ВТОРМЕТ 94
79. ПРАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 36
80. ПРАТ ГАЛГАЗОТЕРМ 121
81. ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ 140
82. ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ 144
83. ПРАТ ГЕДЕОН РІХТЕР УА 17
84. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 121
85. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 139
86. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 108
87. ПРАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 48
88. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 69
89. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 46
90. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРАТИСЛАВА 67
91. ПРАТ ГРАНДБУД 6
92. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 12
93. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 87
94. ПРАТ ГСКБ ГРУНТОМАШ (ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ)

94

95. ПРАТ ДАВИДІВ 107
96. ПРАТ ДБК-4 107
97. ПРТ ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ 146
98. ПРАТ ДЕРЕЖАНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 155
99. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС 

«НИВА»
117

100. ДІСКАНТ р.В. 64
101. ПРАТ ДІЯ 105
102. ПРАТ ДІЯ 106
103. ТОВ ДКП ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 99
104. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНИХ СПОРУД МІСТ ТА 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

54

105. ПРАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 42
106. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 
53

107. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 51
108. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 131
109. ПРАТ ДОБРЯНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА ПОЛІССЯ 146
110. ПРАТ ДОРІС 113
111. ПРАТ ДСУ-12 31
112. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 145
113. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 11
114. ПАТ ЕКОГІНТОКС 108
115. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 104
116. ПРАТ ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД-СЛАВУТИЧ 150
117. ПРАТ ЕНЕРГІЯ-7 13
118. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД №751 17
119. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
20

120. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

93

121. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО

69

122. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО

151

123. ПРАТ ЖИТЛОБУД 61
124. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 104
125. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 116
126. ПРАТ ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД 65
127. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11854
110

128. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХІНДУСТРІЯ 155
129. ЗАТ ЗАВОД «АНТЕНА» 52
130. ПРАТ ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» 47
131. ПРАТ ЗАВОД ПЛАСТМАС 65
132. ПРАТ ЗАВОД ПУАНСОН 88
133. ПАТ ЗАВОД ТЕМП 99
134. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 134
135. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 150
136. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 48
137. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 48
138. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 49
139. ПРАТ ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ 103
140. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ 

КОМБІНАТ
49

141. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 26
142. ПРАТ ЗВАРКА 145
143. ПРАТ ЗІРАСТ-ДНІПРО 59
144. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА СПК №1 119
145. ПАТ ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО 

ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 
109

146. ПРАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 108
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147. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» 72
148. ПРАТ ІНКОТРАНС 60
149. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 85
150. ПАТ ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ПРОБЛЕМ
108

151. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 55
152. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 123
153. ПАТ ІРШАВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
113

154. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 89
155. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 37
156. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» 18
157. ПАТ КАМЕТ 130
158. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 113
159. ПРАТ КАРЕ 124
160. КАРПЕНКО О.О. 64
161. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
6

162. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 122
163. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 97
164. ПРАТ КИЇВБУДКОМ 64
165. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 33
166. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 144
167. ПРАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 115
168. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД 16
169. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД 25
170. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 16
171. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 19
172. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 22
173. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 76
174. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 77
175. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 156
176. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 61
177. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРПРОДКОНТРАКТ»
15

178. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 13061

99

179. ПРАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ

8

180. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 102
181. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 143
182. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 75
183. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 92
184. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 150
185. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 119
186. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 75
187. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 91
188. ПРАТ КІЦМАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
53

189. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 52
190. ПРАТ КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО 113
191. ПАТ КОБЛЕВО 43
192. ПАТ КОБЛЕВО 44
193. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 57
194. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 54
195. ПРАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР 99
196. ПРАТ КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС» 42
197. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» 15
198. ПРАТ КОМПАНІЯ Д.І.Б. 120
199. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 52
200. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 59
201. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 60
202. ТОВ КОНСТРАКШН ЛТД 74
203. КОНЦЕРН «ТИТАН» 5
204. ПРАТ КОРДОН 47
205. ПРАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 55
206. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД ПУШКА 104
207. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 38
208. ПРАТ КРАСУНЯ 44
209. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 27
210. ПРАТ КУА КАРПАТИ-ІНВЕСТ 146
211. ПРАТ КУЛЬТТОВАРИ 37
212. ПРАТ ЛАДА-ПОЛІССЯ 51
213. ПРАТ ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ 74
214. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 73
215. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 22
216. ПРАТ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА 81
217. ПАТ ЛУБНИФАРМ 106
218. ПРАТ ЛЬВІВ-АВТО 147
219. ПАТ ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ 32
220. ВАТ ЛЬВІВРЕСУРСИ 69
221. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 113
222. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННИЙ ЦЕНТР 155

223. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН 113
224. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 53
225. ПРАТ МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РОДЮЧІСТЬ 130
226. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

ІМЕНІ ІЛЛІЧА
138

227. ПРАТ МАРС 89
228. ПрАТ МЕЛІОРАТОР 68
229. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 20
230. ПАТ МЕТАБАНК 125
231. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 96
232. ПРАТ МЕТИЗ 150
233. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 42
234. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 110
235. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ 89
236. МИРОНЕНКО С.С. 61
237. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 26
238. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
122

239. ПРАТ МІЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

51

240. ПАТ МІОРИТМ 37
241. ПРАТ МІСТО 54
242. ПРАТ МКД 113
243. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10508
35

244. ПРАТ МОДА-СЕРВІС 38
245. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 37
246. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17140
117

247. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ 22
248. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 46
249. ПРАТ НАТАН-ІНВЕСТ 89
250. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 55
251. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» 66
252. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» 72
253. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 82
254. ПАТ НВП «СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД»
63

255. ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС 148
256. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА № 157 
6

257. ПРАТ НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ 117
258. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 74
259. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 129
260. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ 52
261. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 124
262. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 152
263. ПРАТ ОВРУЦЬКА СПК №8 37
264. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 68
265. ПРАТ ОДЕССІЛЬМАШ (ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ)
132

266. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ» 131
267. ВАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН 94
268. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 133
269. ВАТ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 143
270. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №132 42
271. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №156 146
272. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42 61
273. ПРАТ ПЛОДООВОЧ. 153
274. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 44
275. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«РІВНЕОБЛГАЗ»
45

276. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРКАСИГАЗ»

62

277. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРКАСИГАЗ»

64

278. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 

90

279. ПРАТ ПОДІЛ 14
280. ПРАТ ПОДІЛЛЯ-ПЛЮС 121
281. ПРАТ ПОЛАКС 10
282. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА» 73
283. ПРАТ ПОЛІІНВЕСТ 94
284. ПРАТ ПОЛІМПЕКС 142
285. ПРАТ ПОЛІМПЕКС 145
286. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 135
287. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 83
288. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД 

КЕРНЕЛ ГРУП
37

289. ПРАТ ПОЛЮС 50
290. ПРАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11839 142
291. ПРАТ ПРИГМА ПРЕС 142
292. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 84
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293. ПРАТ ПРИКАРПАТМОЛОКО 37
294. ПРАТ ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 61
295. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 11
296. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 12
297. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 13
298. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 14
299. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 36
300. ПРАТ ПРОДТОВАРИ 117
301. ПАТ ПРОДЦЕНТР 32
302. ВАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ» 45
303. ПРАТ ПРОЖЕКТОР 103
304. ПРАТ ПРОМАВТОМАТИКА 38
305. ПАТ ПТІ КИЇВОРГБУД 72
306. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП 14629 69
307. ПРАТ РАЗНОБИТПРОДУКТ 150
308. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 48
309. ПРАТ РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН 28
310. ПРАТ РІМАЛ 156
311. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 41
312. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 45
313. ТОВ РУCИНІЯ 109
314. ПРАТ РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11840
40

315. ПРАТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 117
316. ПРАТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 118
317. ДП САВСЕРВІС КАРПАТИ 50
318. ДП САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ 50
319. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 46
320. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 59
321. ПРАТ СВАЛЯВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 111
322. ПРАТ СВІТЛОФОР 52
323. ПРАТ СИСТЕМ СОЛЮШНС 153
324. ПРАТ СІВАЧ 61
325. ПРАТ СК АВЕРС 81
326. ПРАТ СК АЕЛІТА 144
327. ПРАТ СК КИЇВСЬКА РУСЬ 63
328. ПРАТ СК ОНІКС 32
329. ПРАТ СК ОНІКС 101
330. ПРАТ СК ОНІКС 112
331. ПРАТ СКОЛІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 102
332. ПРТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 35
333. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 39
334. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 40
335. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 40
336. ПРАТ СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС 118
337. ПРАТ СПЕКТР-СМІЛА 118
338. ПРАТ СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 50
339. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕХАНІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

КОЛОНА №6 УКРХМІЛЬБУД
41

340. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №8 «МОНОЛІТБУД»

38

341. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
В.В. ІМПЕКС 

13

342. ПРАТ СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ 117
343. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДУКТ 112
344. ПРАТ СТАРТ 112
345. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА ТАС 112
346. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГРУП» 55
347. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР» 99
348. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ В.І.П. 103
349. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 66
350. ПРАТ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УУРАЇНИ 23
351. ПРАТ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УУРАЇНИ 145
352. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЛИМАН 122
353. ПрАТ СУДНОПІДЙОМ 68
354. ПРАТ ТЕАТРАЛЬНЕ 121
355. ПРАТ ТЕКСТЕМП 127
356. ПРАТ ТЕРА 110
357. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 42
358. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» 48
359. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРБУДМАТЕРІАЛИ» 50
360. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ» 5
361. ПРАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 83
362. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 152
363. ПАТ ТУРБОАТОМ 97
364. ПАТ ТУРБОАТОМ 97
365. ПАТ ТУРБОАТОМ 137
366. ПРАТ ТУРБОТА 94
367. УГНІВЕНКО С. М. 64
368. ВАТ УКРАВТОБУСПРОМ 154
369. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 89
370. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 97
371. ЗАТ УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 74

372. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

38

373. ПРАТ УКРЕНЕРГОЗБУТ 107
374. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 86
375. ПРАТ УКРКОМУНКОМПЛЕКТ 66
376. ПРАТ УКРКОМУНКОМПЛЕКТ 103
377. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 84
378. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 84
379. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 84
380. ПРАТ УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО 70
381. ПРАТ УКРТЕХЗВ’ЯЗОК 68
382. ПРАТ УКРТОРГБУД 39
383. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 106
384. ПРАТ УМТ 89
385. ПРАТ УНІВЕРМАГ«СІВЕРСЬКИЙ» 150
386. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ 

ГІДРОЕНЕРГОБУД 
74

387. ПРАТ ФАБРИКА ВИЖІВКА 146
388. ПРАТ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АТІКА» 89
389. ПРАТ ФІРМА ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ 68
390. ПРАТ ФІРМА ПОЛТАВПИВО 112
391. ПРАТ ФІРМА ПОЛТАВПИВО 116
392. ТОВ ФІТО-ЛЕК 55
393. ПРАТ ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА 88
394. ПРАТ ФРЕГАТ 5
395. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «ГЛОБУС» 

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

59

396. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 47
397. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
57

398. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

57

399. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 56
400. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 56
401. ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 58
402. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 82
403. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 71
404. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 149
405. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 24
406. ПрАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 34
407. ПрАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 35
408. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10573
48

409. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 17
410. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 17
411. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 45
412. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА УКРАЇНА 111
413. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА УКРАЇНА 147
414. ПРАТ ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» 29
415. ПРАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 21
416. ПРАТ ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ 36
417. ПРАТ ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ 109
418. ПРАТ ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ 112
419. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 54
420. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «БЕРЕГИНЯ» 6
421. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА 

ФАБРИКА 
150

422. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ 111
423. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 15
424. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 128
425. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»
23

426. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»

24

427. ПРАТ ЧИНБАР 114
428. ПРАТ ЧИНБАР 149
429. ПРАТ ЧОПІВСЬКЕ 109
430. ТОВ Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ 13
431. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 57
432. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 58
433. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 60
434. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15962
85

435. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15962

86

436. ПРАТ ЩОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 66
437. ПРАТ ЮГ- АГРО 27
438. ПРАТ ЮГ- АГРО 28
439. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 7
440. ПАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 67
441. ПАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 14

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18077/2
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
20.04.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


