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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 125

Повідомлення про виникнення особливої інформації:
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство «Брусилiвська Райагропромтехнiка»; Код за 
ЄДРПОУ: 00903736; Місцезнаходження: 12600 Житомирська обл 
м. Брусилiв вул. Чапаєва 3; Міжміський код, телефон та факс: (04162) 3-03-25; 
Електронна поштова адреса: brusrapt@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.brusrapt.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про 
змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення. За рішенням загальних зборів акціонерів 
25.04.2018 р. відбулись наступні зміни в складі посадових осіб 
товариства:Повноваження Члена наглядової ради Вареника Сергiя Олек-
сандровича (паспорт:СМ 405455 виданий Бiлоцеркiвським МУ ГУ МВС 
України в Київськiй обл 05.03.2002) припинено 25.04.2018 р. в зв’язку iз 
необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 7.41088% .Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 26.04.2017 р..Повноваження Члена наглядової ради-
незалежного директора Мальцева В'ячеслава Миколайовича (не дав згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р. в зв’язку iз 
необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2017 
р..Повноваження Члена наглядової ради-незалежного директора Медвед-
ського Iвана Дмитровича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) 
припинено 25.04.2018 р. в зв’язку iз необхiднiстю переобрання наглядової 
ради товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 26.04.2017 р.. Повноваження Члена наглядової ради-
незалежного директора Юрченко Костянтина Юрiйовича (не дав згоди на 
розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р.в зв’язку iз 
необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2017 р.. 
Повноваження Голови наглядової ради- представника акцiонера (ТОВ 
«Флай Стар») Демчука Юрiя Михайловича (паспорт:СО 017093 виданий 
Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 02.03.1999) припинено 
25.04.2018 р.в зв’язку iз необхiднiстю переобрання наглядової ради това-
риства. Демчук Ю.М. акцiями Товариства не володiє. ТОВ «Флай Стар» 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 52,91125% . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 26.04.2017 р. як член наглядової ради, 3 
27.04.2017 р як Голова наглядової ради. Повноваження Члена ревiзiйної 
комiсiї Овдiєнко Федiра Мусiйовича (не дав згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 25.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.18394% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 

26.04.2017 р. В зв’язку iз лiквiдацiєю ревiзiйної комiсiї товариства на посаду 
члена ревізійної комісії нiкого не обирали. Повноваження Члена ревiзiйної 
комiсiї Рабченюк Вiктора Володимировича (не дав згоди на розкриття пас-
портних даних) припинено 25.04.2018 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.30353% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
26.04.2017 р.. В зв’язку iз лiквiдацiєю ревiзiйної комiсiї товариства на по-
саду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не обирали. Повноваження Голови 
ревiзiйної комiсiї Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрофiрма 
Брусилiв» в особi представника Пилипенка Юрiя Семеновича (Код за 
ЄДРПОУ 30046311) припинено 25.04.2018 р.Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 1.75365% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
26.04.2017 р. як член ревiзiйної комiсiї, з 27.04.2017 р як голова ревiзiйної 
комiсiї.В зв’язку iз лiквiдацiєю ревiзiйної комiсiї на посаду голови ревiзiйної 
комiсiї нiкого не обирали. Голова наглядової ради-представник акцiонера 
Демчук Юрiй Михайлович (паспорт: СО 017093 виданий Харкiвським РУГУ 
МВС України в м.Києвi 02.03.1999) обраний 25.04.2018 р. в зв’язку iз 
необхiднiстю обрання Голови наглядової ради товариства. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - президент, директор. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 р. та на засiданi наглядової 
ради товариства вiд 25.04.2018р. . Посадова особа не є акцiонером, є 
представником акцiонера ТОВ «ФЛАЙ СТАР», код за ЄДРПОУ:30964709, 
що володiє часткою в статутному капiталi емiтента 84,266% ), не є неза-
лежним директором. Член наглядової ради Вареник Сергiй Олександро-
вич (паспорт:СМ405455 виданий Бiлоцеркiвським МУ ГУ МВС україни в 
Київськiй обл 05.03.2002) обраний 25.04.2018 р. в зв’язку iз необхiднiстю 
обрання наглядової ради товариства. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 7.41012% 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. Посадова 
особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз 
зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв), не є незалеж-
ним директором. Член наглядової ради-незалежний директор Юрченко 
Костянтин Юрiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обраний 
25.04.2018 р. в зв’язку iз необхiднiстю переобрання наглядової ради това-
риства. Акцiями Товариства не володiє. 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 - самозайнята особа, неза-
лежна адвокатська дiяльнiсть. Посадова особа не є акцiонером, не єпред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про 
цього акцiонера або акцiонерiв), а є незалежним директором. 

3. Підпис: Директор Марач Андрiй Павлович, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 26.04.2018 р.

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «брусилiвська райагроПромТехнiка»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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рІчна ІнФормацІЯ
за 2017 рік

емітента цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Полтавахолод», 01553770, Україна, 
Полтавська обл., 36009, м.Полтава, вул. Зiнькiвська, буд. 51/2,  
(0532) 536113

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 25.04.2018 р.

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

4. найменування, код за ЄДрПоу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Аудиторсько-консалтингова фiрма «ГрантьЕ» у виглядi 
ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори: 
24.03.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розгля-

далися на загальних зборах: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її по-
вноважень. 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 
зборiв Товариства. 3. Звiт Генерального директора Товариства про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 
5. Звiт Наглядової ради за 2014, 2015, 2016 роки. 6. Затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 7.Розподiл при-
бутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014, 2015, 
2016 роках. 8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новiй редакцiї. 9. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень 
Товариства (Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревiзiйну 
комiсiю, Положення про Загальнi Збори), шляхом викладення їх у новiй 
редакцiї. 10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства. 11. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 
12. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження 
умов договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства та 
визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товари-
ства договору з членами Наглядової ради Товариства. 14. Про припинен-
ня повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про встановлен-
ня кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Затвердження умов договору, що укла-
дається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка 
уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Про затвердження угод (договорiв), якi 
були ранiше укладенi Товариством в 2014, 2015, 2016 роках. 19. Про по-
переднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го: д/н . Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: позачерговi збори не проводилися . Результати розгляду питань 
порядку денного: 1 питання: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства у такому складi: Голова лiчильної комiсiї: 
Пехота Павло Миколайович; члени лiчильної комiсiї: Сидоренко Наталiя 
Василiвна, Шамота Любов Борисiвна.1.2. Припинити повноваження 
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiсля виконання 
покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi.2 питання: 2.1. Затвердити 
запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборiв 
Товариства.3 питання: 3.1. Затвердити звiт генерального директора Това-
риства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 
3.2. Затвердити звiт генерального директора Товариства про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. 3.3. Затвердити звiт гене-
рального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства у 2016 роцi. 4 питання: 4.1. Затвердити Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014рiк. 4.2. Затвердити Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк . 4.3. Затвердити Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 5 питання: 5.1. Затвердити звiт 
Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 
2014  рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам 
дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.2. За-
твердити звiт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Това-
риства за 2015 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та 
напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих 
документiв. 5.3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Роботу На-
глядової ради Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його 
установчих документiв. 6 питання: 6.1. Затвердити рiчний звiт та баланс 
Товариства за 2014 рiк.6.2. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства 

за 2015 рiк.6.3. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 
7 питання: 7.1. Спрямувати 100% розмiру чистого прибутку Товариства за 
2014 рiк, у сумi 280,0 тис. грн. на покриття збиткiв попереднiх перiодiв. 
Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2014 
рiк не нараховувати та не сплачувати. 7.2. Спрямувати 100% розмiру чи-
стого прибутку Товариства за 2015 рiк, у сумi 4143,0 тис. грн. на покриття 
збиткiв попереднiх перiодiв. Дивiденди за результатами господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не сплачувати.  
7.3. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результата-
ми дiяльностi у 2016 роцi, наступним чином: - 1050 тис.грн. спрямувати на 
покриття збиткiв попереднiх перiодiв; - 1099,0 тис.грн. направити на 
модернiзацiю, реконструкцiю та розвиток виробництва.Дивiденди за ре-
зультатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нарахову-
вати та не сплачувати.8 питання: 8.1. В зв'язку зi змiнами в чинному 
законодавствi привести Статут Товариства у вiдповiднiсть до вимог За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Внести змiни та доповнення 
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвер-
дити та прийняти нову редакцiю Статуту Товариства.8.2. Встановити що 
нова редакцiя Статуту Товариства набуває чинностi для Товариства, його 
акцiонерiв та посадових осiб з дати прийняття цього рiшення Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства, а для третiх осiб з дати її державної 
реєстрацiї.8.3. Уповноважити генерального директора Товариства або 
особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати Статут Товариства в новiй 
редакцiї, затверджений цими Загальними зборами акцiонерiв.8.4. Уповно-
важити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його 
обов'язки, (з правом передоручення iншим особам) здiйснити в установ-
леному порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй 
редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами акцiонерiв. 9 питання: 
9.1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладен-
ня їх в новiй редакцiї, затвердити внутрiшнi положення «Положення про 
Загальнi збори», «Положення про ревiзiйну комiсiю», «Положення про На-
глядову раду», з метою приведення їх у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та нової редакцiї Статуту 
Товариства.9.2. Уповноважити генерального директора Товариства або 
особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати затвердженi Загальними збо-
рами акцiонерiв Положення: «Положення про Загальнi збори», «Поло-
ження про Ревiзiйну комiсiю», «Положення про Наглядову раду».10 пи-
тання: 10.1. Припинити з моменту прийняття цього рiшення Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства повноваження дiючих (на момент прове-
дення цих Загальних зборiв акцiонерiв) членiв (в тому числi голови) На-
глядової ради Товариства, у складi: Ягольнiцера Олександра Яковича, 
Шевченка Євгенiя Миколайовича, Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ КРОК» код ЄДРПОУ 33190936.11 питання: 
11.1.Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 5 ( п'ять) 
осiб.12 питання: Обрати членами Наглядової ради Товариства:1.Мосiєнко 
Борис Олексiйович - представник акцiонера Товариства, фiзичної особи 
Малогулко Тамари Михайлiвни2.Попельнюк Вiталiй Павлович - представ-
ник акцiонера Товариства, фiзичної особи Малогулко Тамари Михайлiвни3.
Марiнченко Наталiя Миколаївна - представник акцiонера Товариства, 
фiзичної особи Малогулко Тамари Михайлiвни4.Шевченко Євгенiй Мико-
лайович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ КРОК»5.Ягольнiцер 
Олександр Якович13 питання: 13.1. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
13.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка 
виконує його обов'язки, пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий 
договiр з членами Наглядової ради Товариства.14 питання: 14.1. Припи-
нити з моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства повноваження дiючих (на момент проведення цих Загальних 
зборiв акцiонерiв) членiв (в тому числi голови) Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства, у складi: Сидоренко Свiтлани Миколаївни, Жилки Наталiї Петрiвни, 
Фiдрi Янiни Андрiївни.15 питання: 15.1. Встановити кiлькiсний склад 
Ревiзiйної комiсiї Товариства - 3( три) особи.16 питання: Обрати членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства:1.Бабенко Надiя Володимирiвна2.Сидорен-
ко Свiтлана Миколаївна3.Фидря Янiна Андрiївна17 питання: 17.1. Затвер-
дити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.17.2. Уповноважити генерального директора 
Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати вiд iменi То-
вариства цивiльно-правовий договiр з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.18 питання: 18.1. Затвердити умови угод (договорiв), якi були 
ранiше укладенi Товариством в 2014 роцi, згiдно перелiку, що додається; 
18.2. Затвердити умови угод (договорiв), якi були ранiше укладенi Товари-
ством в 2015 роцi, згiдно перелiку, що додається;18.3. Затвердити умови 
угод (договорiв), якi були ранiше укладенi Товариством в 2016 роцi, згiдно 
перелiку, що додається.19 питання: 19.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 
33 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), 
надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, 
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ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом становить вiд 
25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi вчинятимуться Товари-
ством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одно-
го) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: - 
правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, 
виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам, - 
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. 
(вiсiмдесят п'ять мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, 
на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищува-
ти суму 125 млн. грн. ( сто двадцять п’ять мiльйонiв гривень). - правочинiв 
по розпорядженню основними фондами Товариства, що вiдносяться до 
об'єктiв нерухомого майна (вiдчуження чи передача в користування третiх 
осiб), по придбанню Товариством об'єктiв нерухомого майна, - вартiсть 
кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять 
п'ять мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку мо-
жуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму  
25 млн. грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по розпоря-
дженню основними фондами Товариства, що не вiдносяться до об'єктiв 
нерухомого майна (вiдчуження чи передача в користування третiх осiб), 
по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - 
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 млн. грн.  
( п’ять мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку мо-
жуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму  
5 млн. грн. (п’ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по придбанню та 
вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, пали-
во, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно, - вартiсть кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 80 млн. грн.( вiсiмдесят 
мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть 
бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати 120 млн. грн. 
(сто двадцять мiльйонiв гривень). - правочинiв, направлених на отриман-
ня Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi 
договори,договори iпотеки та застави) - вартiсть кожного правочину не 
повинна перевищувати суму 60 млн. грн.( шiстдесят мiльйонiв гривень). 
Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi 
правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. ( вiсiмдесят 
п'ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по забезпеченню виконання Това-
риством чи iншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами 
(договори застави, поруки), - вартiсть кожного правочину не повинна пе-
ревищувати суму 60 млн. грн. (шiстдесят мiльйонiв гривень). Схвалити 
граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, 
яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вiсiмдесят п’ять мiльйонiв 
гривень). - правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав 
i обов'язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про 
вiдступлення права вимоги), - вартiсть кожного правочину не повинна пе-
ревищувати суму 60 млн. грн. (шiстдесят мiльйонiв гривень). Схвалити 
граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, 
яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вiсiмдесят п’ять мiльйонiв 
гривень). - будь - яких iнших правочинiв за згодою Наглядової ради 
Товариства.19.2.Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, 
вчиняються пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчи-

нення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв, 
Наглядовiй радi Товариства розглядати питання надання згоди на вчинен-
ня Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт 
або послуг, що є їх предметом становить вiд 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк. 19.3. Уповноважити Генерального директора Товариства 
або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу уповноважену на це 
Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати прове-
дення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення 
вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 19.1. цього протоколу, 
за умови дотримання пункту 19.2. цього протоколу.19.4. Для укладення та 
виконання значних правочинiв, укладання яких було схвалено Загальни-
ми зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до пункту 19.1. цього про-
токолу та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не 
вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними збо-
рами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Това-
риства.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 35314 23142
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7071 4864
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13200 8609
Сумарна дебіторська заборгованість 15010 9629
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 9
Власний капітал 14326 13413
Статутний капітал 2465 2465
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4851 3936
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання 20988 9729
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,09260 0,21796

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9859469 9859469
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

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, іден-
тифікаційний код згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товари-
ство «спецiалiзована 
будiвельна компанiя «водпро-
ект», 01039607, 21036 вiнницька 
область . м.вiнниця хмель-
ницьке шосе, 13, (0432) 655-855 

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

25.04.2018 

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

http://vodproject.com/

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

Приватне підприємство 
аудиторська фірма «служба 
аудиту», 25500146

5. Інформація про загальні збори черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 28.04.2017 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членiв Лiчильної 
комiсiї , прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання Го-
лови та Секретаря загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення з питань прове-
дення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних 
зборiв. 4.Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для

голосування на загальних зборах акцiонерiв. 5.Звiт Директора про пiдсумки 
фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 6.Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8.Затвердження рiчного звiту та балансу Това-
риства за 2016 рiк. 9.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 
10.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одно-
го року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваже-
ної на укладання (пiдписання) значних правочинiв. 11.Прийняття рiшення 
про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голо-
ви та членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з 
головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої 
на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та членами На-
глядової ради.
Питання щодо порядку денного були запропонованi головою Наглядової 
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку 
денного розглянутi i по них прийнятi наступнi рiшення: 1- Обрано лiчильну 
комiсiю у наступному складi: голова лiчильної комiсiї Салтан Ольга 
Анатолiївна , члени лiчильної комiсiї Бельдiй Владислав Анатолiйович. 
Франчук Альона Володимирiвна. Повноваження членiв лiчильної комiсiї 
припиняються пiсля закриття загальних зборiв акцiонерiв. 2- Головою 
зборiв обраний Целiк Олександр Миколайович.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «сПецiалiЗована буДiвельна комПанiЯ «воДПроекТ»
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Секретар зборiв обраний Мельник Юрiй Миколайович. 3- Регламент робо-
ти загальних зборiв: Виступи з питань порядку денного до 20 хвилин; за-
питання, виступи з мiсць - до 5 хвилин. Питання порядку денного розгляда-
ються без перерви. Голосування на зборах з усiх питань порядку денного 
вiдбувається з використанням бюлетенiв, крiм друтого пiдпитання питання 
11 порядку денного ,, Обрання голови та членiв Наглядової ради Товари-
ства», яке проводиться кумулятивним голосуванням з використанням 
бюлетенiв для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акцiя надає 
акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голо-
сування на загальних зборах. З другого пiдпитання питання 11 порядку 
денного « Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства» , про-
водиться кумулятивне голосування,при якому кiлькiсть голосiв акцiонера 
помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обирається. 4- За-
твердити, що бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результата-
ми проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки 
Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для 
голосування. 5- Звiт директора про пiдсумки фiнансово - господарської 
дiяльностi за 2016 рiк затверджений. 6- Звiт Наглядової ради за 2016 за-
тверджений. 7- Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затвердженi. 
8- Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затвердженi. 9- Збитки То-
вариства за 2016 рiк затвердженi. 10- Рiшення не прийняте. 11- Повнова-
ження Наглядової ради у складi голови Наглядової ради - Нiкiтюк Ольги 
Володимирiвни, членiв Наглядової ради - Александрової Олени Євгенiвни, 
Нiкiтюка Олександра Петровича, Мельника Юрiя Миколайовича ( незалеж-
ний директор ), Бравермана Бориса Яковича (незалежний директор) - 
припиненi. Обрати голову та членів Наглядової ради Публічного акціонер-
ного товариства «СБК «Водпроект» у складі: Голова Наглядової ради - Нiкiтюк 
Ольга Володимирiвна, яка є представником акцiонера ТОВ «ВiнПроджект», 
члени Наглядової ради: Алекеандрова Олена Євгенiвна, яка є представни-
ком акцiонера ТОВ «Торговець цiнними паперами «Тетраiдер», Нiкiтюк 
Олександр Петрович, який є представником акцiонера ТОВ «ВiнПроджект», 
Мельник Юрiй Миколайович (незалежний директор), Браверман Борис 
Якович (незалежний директор). Договори з головою та членами Наглядо-
вої ради затвердженi. Директор Публiчного акцiонерного товариства  
«СБК «Водпроект» Целiк О. М. уповноважений на пiдписання вiд iменi То-
вариства договорiв з головою та членами Наглядової ради. 
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30.11.2017 р. Поря-
док денний : 1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень. 2.Обрання Голови та Секретаря загальних 
зборiв. 3.Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв, за-
твердження регламенту роботи загальних зборiв. 4.Визначення порядку 
та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах 
акцiонерiв. 5. Змiна типу та найменування Товариства. 6.Внесення змiн 
та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй 
редакцiї, затвердження уповноваженої особи на пiдписання статуту. 
7.Прийняття рiшення про припинення повноважень директора Товари-
ства. Обрання директора Товариства. Визначення особи уповноваженої 
на пiдписання вiд iменi Товариства договору з директором Товариства. 
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради То-
вариства. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. За-
твердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради. Ви-
значення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства 
договорiв з головою та членами Наглядової ради. 9.Прийняття рiшення 
про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання го-
лови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договорiв 
з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визначення особи 
уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та 
членами Ревiзiйної комiсiї . 10.Прийняття рiшення про скасування 
внутрiшнiх положень Товариства та затвердження нових внутрiшнiх по-
ложень. 11.Прийняття рiшення про затвердження принципiв (кодексу) 
корпоративного управлiння товариства.
Особою, що iнiцiювала проведення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв, є голова Наглядової ради Товариства. Питання щодо порядку 
денного були запропонованi теж головою Наглядової ради Товариства. 
Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку денного розглянутi i 
по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення: 1- Обрано лiчильну комiсiю 
у наступному складi: голова лiчильної комiсiї Кобилюк Людмила Iванiвна, 
члени лiчильної комiсiї Бельдiй Владислав Анатолiйович, Франчук Альона 
Володимирiвна. Повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються 
пiсля закриття загальних зборiв акцiонерiв. 2- Головою зборiв обраний 
Целiк Олександр Миколайович. Секретар зборiв обраний Мельник Юрiй 
Миколайович. 3- Регламент роботи загальних зборiв: Виступи з питань по-
рядку денного до 20 хвилин; запитання, виступи з мiсць - до 5 хвилин. Пи-
тання порядку денного розглядаються без перерви. Голосування на зборах 
з усiх питань порядку денного вiдбувається з використанням бюлетенiв, 
крiм другого пiдпитання питання 8 порядку денного « Обрання голови та 
членiв Наглядової ради Товариства», та другого пiдпитання питання 9 по-
рядку денного «Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства», 
яке проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенiв 
для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру 
один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на

загальних зборах. З другого пiдпитання питання 8 порядку денного « Об-
рання голови та членiв Наглядової ради Товариства», та другого пiдпитання 
питання 9 порядку денного «Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства» , проводиться кумулятивне голосування, при якому кiлькiсть 
голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що 
обирається. 4- Затвердити, що бюлетень для голосування, виданий 
акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується простав-
ленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується ко-
жен аркуш бюлетеня для голосування. 5- Змiнити тип Товариства з 
публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство , у 
зв'язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товари-
ства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА 
БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВОДПРОЕКТ» . Найменування : Повне україн-
ською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА 
БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВОДПРОЕКТ» ; Скорочене українською мовою: 
ПрАТ « СБК «ВОДПРОЕКТ». Повне росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ «ВОДПРОЕКТ» . Скорочене росiйською мовою: ЧАО «ССК «ВОД-
ПРОЕКТ». Повне англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
«SPECIALIZED CONCTRUCTION COMPANY «VODPROJECT» Скорочене 
англійською мовою: PJSC «SCC «VODPROJECT» 6- Внести змiни до Ста-
туту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї . Уповноважити 
голову загальних зборiв акцiонерiв Публiчного Акцiонерного Товариства 
«Спецiалiзована будiвельна компанiя « Водпроект « Целiка Олександра 
Миколайовича та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
Акцiонерного Товариства «Спецiалiзована будiвельна компанiя «Водпро-
ект « Мельника Юрiя Миколайовича, вiдповiдно до цього Протоколу 
пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СПЕЦIАЛIЗОВАНА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ « ВОДПРОЕКТ « . Уповно-
важити Мельника Юрiя Миколайовича (паспорт АА 926748 виданий 
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 29.01.1999р.) та Бельдiя 
Владислава Анатолiйовича (паспорт АВ 883 227, виданий Вiнницьким РВ 
ГУМВС України у Вiнницькiй областi 07 грудня 2009 р.) провести усi 
необхiднi заходи щодо реєстрацiї у державного реєстратора змiн до стату-
ту Товариства в новiй редакцiї. 7- Припинити повноваження директора 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦIАЛIЗОВАНА 
БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ « ВОДПРОЕКТ» Целiка Олександра Миколайо-
вича . Обрати на посаду директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СПЕЦIАЛIЗОВАНА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ « ВОДПРОЕКТ» 
Целiка Олександра Миколайовича, Уповноважити на пiдписання вiд iменi 
Товариства договору з директором голову Наглядової ради Товариства 
Нiкiтюк Ольгу Володимирiвну. 8- 1).Повноваження Наглядової ради у складi 
голови Наглядової ради - Нiкiтюк Ольги Володимирiвни, членiв Наглядової 
ради - Александрова Олени Євгенiвни, Нiкiтюк Олександра Петровича, 
Мельник Юрiя Миколайовича ( незалежний директор ), Браверман Бориса 
Яковича (незалежний директор) - припиненi. 2).Обрати голову та членiв 
Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СБК «Водпроект» у 
складi: голова Наглядової ради - Нiкiтюк Ольга Володимирiвна, яка є пред-
ставником акцiонера ТОВ «ВiнПроджект», члени Наглядової ради: Мель-
ник Юрiй Миколайович, який є представником акцiонера ТОВ «Торговець 
цiнними паперами «Тетраiдер», Нiкiтюк Олександр Петрович, який є пред-
ставником акцiонера ТОВ «ВiнПроджект». 3).Договори з головою та члена-
ми Наглядової ради затвердженi. Директор Приватного акцiонерного това-
риства «СБК «Водпроект» Целiк О. М. уповноважений на пiдписання вiд 
iменi Товариства договорiв з головою та членами Наглядової ради.  
9- 1). Повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi голови Ревiзiйної комiсiї Ла-
заренко Ганни Семенiвни та члена Ревiзiйної комiсiї Ляшко Миколи Олек-
сандровича- припиненi. 2). Головою ревiзiйної комiсiї Приватного 
акцiонерного товариства «СБК «Водпроект» обрано Нiкiтюк Василину 
Омелянiвну. 3). Членом ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товари-
ства «СБК «Водпроект» обрано Целик Ольгу Степанiвну . 4). Договiр з го-
ловою Ревiзiйної комiсiї затверджений. Директор Приватного акцiонерного 
товариства «СБК «Водпроект» Целiк О. М. уповноважений на пiдписання 
вiд iменi товариства договору з головою та членом Ревiзiйної комiсiї.  
10- 3 метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог 
Закону України «Про акцiонерi товариства» скасувати внутрiшнi положен-
ня Товариства, а саме: положення Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «СБК «Водпроект», Про наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства «СБК «Водпроект», Про ревiзiйну 
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «СБК «Водпроект» , Про Ди-
ректора Публiчного акцiонерного товариства «СБК «Водпроект» та затвер-
дити новi внутрiшнi положеня Про загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «СБК «Водпроект», Про наглядову раду Приват-
ного акцiонерного товариства «СБК «Водпроект» та Про ревiзiйну комiсiю 
Приватного акцiонерного товариства «СБК «Водпроект» , Про Директора 
Приватного акцiонерного товариства «СБК «Водпроект». 11- З метою при-
ведення дiяльностi товариств У вiдповiднiсть до вимог Закону України 
«Про акцiонерi товариства» затвердити кодекс корпоративного управлiння 
Приватного акцiонерного товариства .
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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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, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новоград-
Волинський хлiбозавод" (Було ПАТ "новоград-
Волинський хлiбозавод" до 04.04.2018 р.), 
00377785, Житомирська обл., Новоград-
Волинський р-н., 11701, м. Новоград-
Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10 
Телефон: 0414135583

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

26.04.2018

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

www.nvhlib.com.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО 
ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", 
05509659, Київська, 130, Обухів, 
Обухівський, Київська область, 
08700, УКРАЇНА, + 38 04572 76300

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

26.042018

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

www.papir.kiev.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «БДО», 20197074

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори акціонерів 26.04.2017 року були проведені за іні-
ціативою наглядової ради товариства. Пропозицію по питанням порядку 
денного були надані самим Товариством та Палп Мілл Холдинг ГмбХ. 
Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розгляда-
лись на загальних зборах: Кворум зборів: 99,3% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та рішен-
ня, щ обули прийняті на зборах: 
1.Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі Това-
риства ТОВ «АРТ-Капітал Кастоді». Вирішили: У відповідності з догово-
ром про відкриття рахунків в цінних паперах Е 15 від 16.09.2010 року 
депозитарна установа ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» може виконувати 
функції реєстраційної та лічильної комісій при проведенні зборів акціо-
нерів. Умови Договору затверджені загальними зборами акціонерів 
13.04.2011 року, протокол загальних зборів №20 від 13.04.2011. Надати 
повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «АРТ-
КАПІТАЛ Кастоді». Персональний склад лічильної комісії: Альхіменок 
Олена Миколаївна; Компанець Володимир Андрійович; Крижановська 
Валентина Андріївна.
2.Звіт Генерального директора за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора за 
2016 рік. 
3.Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
4.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 
2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: 
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. 
5.Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Виріши-
ли: Затвердити звіт і баланс товариства за 2016 рік.
6.Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік. Вирішили: За-
твердити Сукупний прибуток Товариства в розмірі 233 130 тис. грн. Диві-
денди за 2016 рік не виплачувати.
7.Припинення повноважень членів Наглядової ради. Відкликати з 
26.04.2017 з займаної посади діючий склад Наглядової ради у складі: 
1. Соколова Тімура Валентиновича; 2. Доктора Хайнца Ціннера; 3. Вол-
кову Ольгу Миколаївну; 4. Зильова Дмитра Ігоровича;5. Кудрявцева Ва-
лерія Анатолійовича.
8.Обрання членів Наглядової ради. Вирішли: Обрати Наглядову раду у 
складі: 

1.Соколова Тімура Валентиновича; 2.Хайнца Ціннера; 3.Волкової Ольги 
Миколаївни; 4.Зильова Дмитра Ігоревича; 5. Кудрявцева Валерія Анато-
лійовича; 6.Штефана Продоля.
9.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради. Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради. Встановити розмір щомісячної вина-
городи для членів Наглядової ради в еквіваленті 2 000,00 Євро, для Го-
лови Наглядової ради в еквіваленті 3 000,00 Євро. Надати 
повноваження Генеральному директору Баску Віталію Олександровичу 
підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
У звітному 2017 році позачергові загальні збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди : За результатами звітного та попередньо-
го 3 -х років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3326130 2778355
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1415730 1344342
Запаси 730728 594315
Сумарна дебіторська заборгованість 817031 600976
Гроші та їх еквіваленти 43428 22815
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1155792 807093
Власний капітал 1317034 968335
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10000 10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 146452 191365
Поточні зобов'язання і забезпечення 1862644 1618655
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

348693 233130

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 40000000 40000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

8,71 5,82

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

8,71 5,82

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3365943 2817778
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1441539 1366332
Запаси 757048
Сумарна дебіторська заборгованість 825479 602910
Гроші та їх еквіваленти 51235 25290
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1150077 802625
Власний капітал 1310206 963208
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10000 10035
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 147729 191740
Поточні зобов'язання і забезпечення 1908008 1662830
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

347033 241456

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 40000000 40000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

8,68 6,04

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

8,68 6,04

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«київський карТонно-ПаПеровий комбІнаТ»

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “новограД-волинський хлiбоЗавоД”
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4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма 
"Екаунт", 31133478 

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

Чергові збори відбулись 27.03.2017 р. Кворум 
зборів 81,7%
Питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження 
регламенту зборiв.
2. Звiт Генерального директора Товариства 
про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. Визначення 
основних напрямiв дiяльностi товариства на 
2017 рiк.
3. Звiт голови наглядової ради Товариства за 
2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. Затвердження 
висновкiв ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 
2016  рiк.
6. Про виплату дивiдендiв акцiонерам 
Товариства, затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв.
7. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства. 
8. Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 
9.Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з Головою та членами 
Наглядової ради.
10. Внесення змiн в цивiльно-правовi 
договори з Головою та членами Ревiзiйної 
комiсiї, шляхом пiдписання Додаткової угоди. 
Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
Головою та членами Ревiзiйної комiсiї.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi вчинятимуться 
Товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття рiшення. 
Пропозицiї не надавались.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв за 
звiтний перiод не скликались.
За результатами розгляду питань порядку 
денного і голосувань обрано лічильну 
комісію, затверджено регламент зборів; 
затверджено звіт генерального директора, 
визначено основні напрямки діяльності 
товариства на 2017 р.; затверджено звіт 
голови наглядової ради та голови ревізійної 
комісії; затверджено річний звіт Товариства 
та розподіл прибутку Товариства; 
затверджено розмір та графік виплати 
дивідендів акціонерам Товариства; прийнято 
рішення про припинення повноважень членів 
наглядової ради; обрано новий склад 
наглядової ради; затверджено умови 
цивільно-правових договорів з членами 
наглядової ради та ревізійної 
комісії;прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на здійснення значних 
правочинів.

6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивіден-
дів, грн.

1575000 0 1240000 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.51 0 0.40 0

Сума виплаче-
них дивіден-
дів, грн.

0 0 1170212.40 0

Дата складання 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів

- 19.04.2017

Дата виплати 
дивідендів

- 31.05.2017
31.07.2017
02.10.2017

Опис 27.03.2017 р. на Загальних зборах акцiонерiв прийня-
то рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 
19.04.2017 р. складено перелiк осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, за результатами звiтного 
перiоду. Сума нарахованих дивiдендiв за 2016 рiк - 
1240000,00 грн. Нарахованi дивiденди на одну 
акцiю  - 0,40 грн. Дата початку виплати дивiдендiв - 
15.05.2017 р. Дата закiнчення виплати дивiдендiв - 
15.11.2017 р. Виплата здiйснювалась шляхом пере-
рахування коштiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України". 
26.03.2018 р. на Загальних зборах акцiонерiв було 
затверджено суму нарахованих дивiдендiв за резуль-
татами звiтного перiоду (2017 р.), яка становить  
1575 тис.грн та розмiр дивiдендiв на 1 акцiю, що ста-
новить 0,50809 грн. Перелiк осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, на дату звiту ще не складався. 
Дивiденди будуть виплачуватись протягом 2018 року 
шляхом перерахування коштiв ПАТ "Нацiональний 
депозитарiй України". 

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 22004 17343
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13847 9991
Довгострокові фінансові інвестиції 18 18
Запаси 2273 1765
Сумарна дебіторська заборгованість 833 1081
Грошові кошти та їх еквіваленти 1993 2486
Власний капітал 15215 12518
Статутний капітал 775 775
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14213 11516
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1279 1495
Поточні зобов'язання і забезпечення 5510 3330
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1.2701 1.0052

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

1.2701 1.0052

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3099832 3099832
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
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рІчна ІнФормацІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжмісь-
кий код і телефон емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВА-АВТО», 03118340, Ве-
ликотирнівська, 1, м. Полтава, Октябр-
ський, Полтавська область, 36028, 
Україна, (0532) 57 99 56, (0532) 57 99 56,

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

27.04.2018

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

http://poltava-avto.ukravto.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товариство з обмежною відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Лисенко», 
35796588

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про проведення 
або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх непро-
ведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань по-
рядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що 
ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 06.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,9928% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лі-
чильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.2. Обрання Го-
лови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Затвер-
дження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків 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 правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року.10 . Внесення змін та доповнень до Статуту Това-
риства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редак-
ції Статуту Товариства.11. Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту. 12.Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання. 13. Припинення повноважень 
членів Наглядової Ради.14. Обрання членів Наглядової Ради.15. Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Приватне акціонер-
не товариство «Українська автомобільна корпорація», що володіє 2073021 
простих іменних акцій ПрАТ «Полтава-Авто» і відповідно власником 93,1844% 
статутного капіталу. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів 
від акціонерів не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГО-
ВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори в поточному році не прово-
дилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати лічильну 
комісію річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у наступному складі: - 
Голови лічильної комісі Неретіна Сергія Михайловича;- Члена лічильної комісії 
Шпигун Інну Петрівну;- Члена лічильної комісії Боряк Ірину Миколаївну.2.1. Об-
рати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Романюка Юрія 
Миколайовича; 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів То-
вариства Біліч Святослава Олексійовича. 3.1. Затвердити наступний регла-
мент роботи Зборів:- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання 
порядку денного Зборів;- Слово для виступу з доповіддю надається Головою 
Зборів;- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного 
Зборів – до 15 хвилин;- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів про-
водиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не 
має права виступати без дозволу Голови Зборів;- Час виступу в дебатах по 
доповіді – до 5 хвилин;- Акціонер (його представник) може виступати тільки з 
питання, яке обговорюється;- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;- 
Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметь-
ся обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право 
зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обгово-
рення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;- Відповіді на питання 
акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка 
інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого нале-
жать поставлені питання; - Голова Зборів оголошує проект рішення з питання 
порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;- Голосу-
вання проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) 
виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для 
голосування;- Переривання процесу голосування забороняється. Під час 
голосування слово нікому не надається;- Результати голосування підрахову-
ються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії 
по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосуван-
ня з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підра-
хунку, але до завершення Зборів;- Збори виконують свою роботу до закін-
чення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;- Через кожні дві години 
безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.4.1. Затвердити Звіт Дирек-
ції Товариства за 2016 рік.5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства 
за 2016 рік. 6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.
6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.7.1. Затвердити річний 
звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у скла-
ді: - Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;- Звіту про фінансові ре-
зультати Товариства за 2016 рік. 8.1. Покриття збитків за підсумками діяльності 
Товариства у 2016 році в сумі 3 495 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення 
ефективності роботи Товариства в наступних періодах.8.2. У зв’язку з відсутніс-
тю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, 
дивіденди не нараховувати та не виплачувати.9.1. Схвалити укладення Товари-
ством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення на-
ступних договорів (контрактів):- дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських догово-
рів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 67 000 000,00 грн.  
( шістдесят сім мільйонів гривень 00 копійок);- дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених 
дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕ-
НЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не 
перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);- ди-
лерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових 
угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на за-
гальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 
00 копійок);- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на за-
гальну суму, що не перевищує 75 000 000,00 грн. ( сімдесят п’ять мільйонів 
гривень 00 копійок);- дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських 
договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКА-
ПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує  
207 000 000,00 грн. ( двісті сім мільйонів гривень 00 копійок);- дилерських дого-
ворів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше 
укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з ТОВ 
«Гранд Автомотів» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не пе-
ревищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев’ять мільйонів гривень 00 копійок);
- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний роз-
мір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;- договорів застави (іпотеки) з 
фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за 
зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в 
заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйо-
нів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;- дого-
ворів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір 
яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, ви-
значених Наглядовою Радою Товариства.
9.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови до-
говорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загаль-
ними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії 
договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвер-
дженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для 
договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), 
для кредитних договорів - процентну ставку.10.1. Внести зміни та доповнення 
до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства 
у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у 
новій редакції.10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.11.1. Уповно-
важити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту 
Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту То-
вариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій 
особі.12.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 12.2. Упо-
вноважити Голову Зборів Романюка Юрія Миколайовича підписати Положення 
про Наглядову Раду Товариства.13.1. Припинити повноваження членів  
Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Ко-
рольчука Ю.С., Прилуцької В.І. 14.1. Обрати терміном на три роки Наглядову 
Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії 
Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.15.1. Затвердити умови цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функ-
цій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності,
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права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради ви-
значаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк 
дії договору – три роки.15.2. Уповноважити Генерального директора Товари-
ства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Това-
риства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів 
(грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось, про це також зазначається).

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ перерахо-
ваних дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитар-
ну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих ди-
відендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів без-
посередньо акціонерам із за-
значенням сум (грн) перера-
хованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату
Опис Дивіденди Приватного акціонерного товариства «Полтава-

Авто» не нараховувались та не виплачувались.

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 

ПублІчного акцІонерного 
ТоварисТва 

 «крюкІвський вагонобуДІвний 
ЗавоД»,

які відбулися 19.04.2018р.
№
п/п

Питання порядку 
денного

Підсумки голосування

1. Обрання лічильної 
комісії Зборів Това-
риства. 

За підсумками голосування прийняте рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 12 осіб: 
Джага Б.Р., Сугак Б.В., Білокопитова Т.А., Клі-
пач М.Л., Перепятенко Н.В., Удовицька І.М., 
Матюшенко А.Ю., Скиба Г.Д., Волошина О.А., 
Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попо-
вич  Е.О.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії 
у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Сугак Б.В., Білоко-
питова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., 
Удовицька І.М., Матюшенко А.Ю., Скиба Г.Д., 
Волошина О.А., Тимофієнко К.С., Андрієн-
ко  О.М., Попович Е.О., з моменту закриття цих 
Зборів.

2. Прийняття рішень з 
питань порядку про-
ведення Зборів То-
вариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., 
перерви – не більше трьох, тривалістю - за рі-
шенням Голови Зборів Товариства. 

3. Розгляд звіту Прав-
ління за 2017 рік, за-
твердження заходів 
та прийняття рішен-
ня за наслідками 
його розгляду. За-
твердження річного 
звіту Товариства 
(затвердження річ-
ної фінансової звіт-
ності) за 2017 рік.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
3.1. Звіт Правління за 2017 рік затвердити. За-
твердити заходи по усуненню недоліків в робо-
ті Правління та доповісти про їх виконання на 
наступних річних загальних зборах Товари-
ства.
3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвер-
дити річну фінансову звітність, у тому числі 
консолідовану) за 2017 рік, викладені у звіті 
Правління та у звіті і висновку Ревізійної комі-
сії.

4. Розгляд звіту На-
глядової ради за 
2017 рік, затвер-
дження заходів та 
прийняття рішення 
за наслідками його 
розгляду.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
4.1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік затверди-
ти. Затвердити заходи по усуненню недоліків в 
роботі Товариства, Правлінню доповісти про їх 
виконання на наступних річних загальних збо-
рах Товариства.

5. Розгляд звіту та ви-
сновку Ревізійної 
комісії за 2017 рік, 
прийняття рішення 
за наслідками їх 
розгляду.

За підсумками голосування прийняте рішення:
5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 
2017 рік затвердити, Правлінню реалізувати 
заходи по усуненню недоліків, визначених у зві-
ті та висновку Ревізійної комісії та доповісти 
про їх виконання на наступних річних загаль-
них зборах Товариства.

6. Про внесення змін 
до Статуту Товари-
ства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
6.1. Внести та затвердити зміни до розділу I-II 
Статуту ПАТ «КВБЗ», шляхом викладення його 
в новій редакції. Право підпису Статуту Товари-
ства доручити Голові правління – директору 
ПАТ «КВБЗ».
За підсумками голосування рішення не прийняте: 
6.2. Внести та затвердити зміни до розділу VII 
Статуту ПАТ «КВБЗ», шляхом викладення його 
в новій редакції. Право підпису Статуту Товари-
ства доручити Голові правління – директору 
ПАТ «КВБЗ».

7. Про внесення змін 
до внутрішніх поло-
жень Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
7.1. Внести та затвердити зміни до Положень 
«Про загальні збори ПАТ «КВБЗ», «Про нагля-
дову раду ПАТ «КВБЗ», «Про правління 
ПАТ «КВБЗ» шляхом викладення їх в новій ре-
дакції.
Право підпису Положень Товариства доручити 
Голові правління – директору ПАТ «КВБЗ».

8. Затвердження 
порядку розподілу 
прибутку, погашен-
ня збитків 
Товариства. 
Затвердження 
розміру річних 
дивідендів, про 
виплату дивідендів 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
8.1. За підсумками фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік затвердити 
прибуток у розмірі 257’085’101,00 грн. Затвер-
дити наступний порядок розподілу прибутку То-
вариства за 2017 рік: суму прибутку 2017 року у 
розмірі 257’085’101,00 грн., направити на пога-
шення збитків Товариства за минулі роки.
8.2. Дивіденди за підсумками діяльності у 
2017 році не нараховувати та не виплачувати. 

9. Про здійснення 
значних правочинів 
Наглядовою радою 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
9.1. Встановити, що з 01.05.2018 року прийнят-
тя рішення про надання згоди на здійснення 
значного правочину у випадках, передбачених 
статтею 70 Закону України «Про акціонерні То-
вариства» відноситься до виключної компетен-
ції Наглядової ради ПАТ «КВБЗ».

голова правління – директор (підпис) а.Д. Шабала 

рІчна ІнФормацІЯ  
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
IНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИХ ПРИЛАДIВ», 14309824, 03680 м.Київ 
вул. Академiка Кримського, 27, 044-424-10-74. 2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних комісії: 26.04.2018. 3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: https://smida.gov.ua/

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
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site/14309824/. 4. найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи аудиторської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «БЕНТАМС АУДИТ», 40182892. 5. Інформа-
ція про загальні збори: 28.04.2017 проведено річні загальні збори. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Схвалення рiшення На-
глядової ради Товариства про затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах. 
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.5. Внесення змiн до статуту Товариства.6. Внесен-
ня змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, про На-
глядову раду, про Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю.7. Звiт Правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.8. Звiт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду.9. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року та при-
йняття рiшення за наслiдками їх розгляду.10. Затвердження рiчного звiту 
(рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.11. Розподiл прибутку 
i збиткiв Товариства.12. Визначення основних напрямiв та чiтких цiлей 
дiяльностi Товариства у 2017 роцi.13. Припинення повноважень Голови 
та членiв Наглядової ради Товариства.14. Обрання членiв наглядової 
ради Товариства.15. Припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної 
комiсiї Товариства.16. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 
17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлен-
ня розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з Головою/членами Наглядової ради i Ревiзiйної 
комiсiї.18. Внесення змiн до видiв дiяльностi, що мiстяться в Єдиному 
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та гро-
мадських формувань.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, 
iнших пропозицiй не було. Результати розгляду питань порядку денного:З 
1-го питання порядку денного прийнято рiшення:Обрати лiчильну комiсiю 
Товариства у складi:Золотар Iван Ничипорович, Бондаренко Людмила 
Михайлiвна, Малiнська Надiя Богданiвна.З 2-го питання порядку денного 
прийнято рiшення:Схвалити рiшення Наглядової ради вiд 22.03.2017 про 
затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосуван-
ня на рiчних загальних зборах акцiонерiв.З 3-го питання порядку денного 
прийнято рiшення:1. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «НДI ЕМП» - Сокола Сергiя Петровича;2. Обрати секретарем загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «НДI ЕМП» - Бойко Анастасiю Вiкторiвну.З 4-го 
питання порядку денного прийнято рiшення:Затвердити наступний поря-
док ведення (регламент) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НДI 
ЕМП» (далi - Збори):Голова Зборiв послiдовно виносить на розгляд 
Зборiв питання порядку денного в тiй послiдовностi, в якiй вони перелiченi 
в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рiшення про змiну 
черговостi розгляду питань порядку денного.Розгляд питань порядку ден-
ного вiдбувається за наступним регламентом:- основна доповiдь - до 
20 хвилин;- спiвдоповiдь - до 5 хвилин;- виступи в дебатах - до 20хви-
лин;- вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин.Будь-який акцiонер має право 
виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю 
Зборiв вiдповiдну письмову заяву. Жоден з учасникiв Зборiв не має права 
виступити без дозволу Голови Зборiв. Питання ставляться доповiдачам 
та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (шляхом надання запи-
сок Головi Зборiв). Голосування на Зборах з питань порядку денного 
здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Голосування 
проводиться безпосередньо пiсля розгляду кожного питання порядку 
денного. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голо-
сування слово нiкому не надається.Бюлетень для голосування (крiм 
бюлетенiв з питань обрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства) мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (на-
писи «за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення 
Головою Зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у 
бюлетенi свiй варiант голосування («за», «проти», «утримався»).Бюлетенi 
для голосування з питань обрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства (бюлетенi для кумулятивного голосування) мiстять 
перелiк кандидатiв (iз зазначенням їх прiзвища, iм'я та по батьковi) i поле 
для зазначення кiлькостi голосiв поданих за кожного з кандидатiв.Пiсля 
закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний 
здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, 
пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:- вiн 
вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;- на ньому 
вiдсутнiй пiдпис акцiонера (його представника);- вiн складається з кiлькох 
аркушiв, якi не пронумерованi;- акцiонер (представник акцiонера) не по-

значив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосу-
вання щодо одного проекту рiшення.Через кожнi 3 години безперервної 
роботи Голова Зборiв оголошує перерву тривалiстю не менше 15 та не 
бiльше 60 хвилин. У разi якщо при розглядi наступного питання порядку 
денного повиннi бути врахованi пiдсумки голосування з попереднiх пи-
тань, якi ще не оголошенi, голова Зборiв повинен оголосити перерву до 
оприлюднення результатiв голосування з попереднiх питань.В разi якщо 
загальнi збори акцiонерiв не приймуть рiшення про припинення повно-
важень членiв наглядової ради та/або ревiзiйної комiсiї Товариства, пи-
тання про обрання нових складiв наглядової ради та/або ревiзiйної комiсiї 
на голосування не виноситься. В ходi зборiв може бути оголошено пере-
рву до наступного дня. Рiшення про оголошення такої перерви прийма-
ється простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 
участi у Зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного 
питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня прово-
диться iз використанням окремого бюлетеня.З 5-го питання порядку ден-
ного прийнято рiшення:1. Внести до статуту ПАТ «НДI ЕМП» змiни шля-
хом викладення його в новiй редакцiї, яка запропонована Державним 
концерном «Укроборонпром».2. Доручити т.в.о. Голови правлiння Това-
риства Квасу В.О.: - пiдписати нову редакцiю статуту Товариства;- про-
вести реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства.З 6-го питання по-
рядку денного прийнято рiшення:1. Внести до положень ПАТ «НДI ЕМП» 
про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Правлiння Това-
риства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства змiни шляхом викладення їх у 
нових редакцiях, якi запропонованi Державним концерном 
«Укроборонпром».2. Доручити Головi та секретаревi загальних зборiв 
акцiонерiв пiдписати новi редакцiї положень, зазначених у пунктi 1 
рiшення з цього питання.З 7-го питання порядку денного прийнято 
рiшення:Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.З 8-го питання порядку 
денного прийнято рiшення:Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства 
за 2016 рiк.З 9-го питання порядку денного прийнято рiшення:Затвердити 
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за результатами 2016 року.З 10-го питання порядку денного 
рiшення не прийнято.З 11-го питання порядку денного прийнято рiшення:У 
зв'язку iз тим, що Товариство за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2016 роцi отримало збиток у сумi 2 805 тис.грн. i Товариство 
не має нерозподiленого прибутку минулих рокiв, розподiл прибутку не 
проводити, дивiденди за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2016 роцi, не нараховувати та не сплачувати.З 12-го питання 
порядку денного прийнято рiшення:Затвердити Основнi напрямки та чiткi 
цiлi дiяльностi Товариства у 2017 роцi.З 13-го питання порядку денного 
прийнято рiшення:Припинити повноваження Голови та всiх членiв Нагля-
дової ради Товариства. Це рiшення набирає чинностi пiсля обрання но-
вого складу Наглядової ради Товариства.З 14-го питання порядку денно-
го прийнято рiшення:До складу наглядової ради обранi 1. Клименко 
Артем Ростиславович, представник акцiонера - Держави в особi Держав-
ного концерну «Укроборонпром».2. Кулик Свiтлана Василiвна, представ-
ник акцiонера - Держави в особi Державного концерну «Укроборонпром». 
3. Кострицький Володимир Вiталiйович, представник акцiонера - Держа-
ви в особi Державного концерну «Укроборонпром».4. Пiкузо Володимир 
Валентинович, представник акцiонера - Держави в особi Державного кон-
церну «Укроборонпром».5. Джелмач Олександр Iгорович, представник 
акцiонера - Держави в особi Державного концерну «Укроборонпром». 
З 15-го питання порядку денного прийнято рiшення:Припинити повнова-
ження Голови та всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Це рiшення 
набирає чинностi пiсля обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.З 16-го питання порядку денного прийнято рiшення:До скла-
ду ревiзiйної комiсiї обранi 1. Гаман Андрiй Вiкторович.2. Крячко Олексiй 
Вiкторович.3. Хитяник Свiтлана Леонiдiвна.З 17-го питання порядку ден-
ного прийнято рiшення:1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв 
на надання послуг iз виконання повноважень Голови/члена Наглядової 
ради/Ревiзiйної комiсiї Товариства (додаються).2. Уповноважити Голову 
Правлiння Товариства (особу, виконуючу його обов'язки) пiдписати 
цивiльно-правовi договори на надання послуг iз виконання повноважень 
Голови/члена Наглядової ради/Ревiзiйної комiсiї Товариства з Головою/
членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.3. Уповноважити 
Правлiння Товариства затверджувати рiчнi кошториси витрат на забез-
печення дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до 
умов затверджених цивiльно-правових договорiв на надання послуг iз ви-
конання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.З 18-го питання порядку денного прийнято рiшення:Внести 
змiни до видiв дiяльностi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 
Додати наступний вид дiяльностi:Код КВЕД 27.11 - Виробництво 
електродвигунiв, генераторiв, трансформаторiв.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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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 товари-
ство «ЕСМА»

2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03 
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт 
серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, 
перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (пас-
порт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича 
(паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в 
м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (пас-
порт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України 
в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї 
СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 
97,890569 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (пас-

порт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради 
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Президент ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича 

(паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного 
капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: секретар Наглядової 
ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича 

(паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в 
м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 

має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АС-
НОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (пас-

порт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України 
в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АС-
НОВА ХОЛДИНГ», Директор ТОВ «БЮРО ВИН»

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї 

СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 
97,890569% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено осо-
бу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Нагурного Вадима Аркадiйовича, (паспорт серiї СН № 980746, ви-
даний Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 
1998 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, перебував на 
посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочи-
ни не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича 
(паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутно-
го капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт 
серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в 
м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0,0% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Ревiзiйної комiсiї – Нагурного Вадима Аркадiйовича, (пас-

порт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 0% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АС-
НОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ТОВ «ТС ПЛЮС».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича 

(паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутно-
го капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор  
ТОВ «САВсервiс», заступник директора ТОВ «САВХОЗ»

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт 

серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в 
м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, 
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «САВХОЗ», заступник 
директора ПСП iм.Т.Г.Шевченка

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  хотенко олександр юлiйович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 25.04.2018

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «есма»
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Приватне акціонерне товариство «космос»
ЗвІТ ЩоДо ФІнансової ЗвІТносТІ

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Акціонерам та керівництву Пр А Т «К О С М О С»

Думка із застереженням
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛТІКОМ» провело ау-

дит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОСМОС» 
(далі - Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, яка включає: 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року; Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2017; Звіт про 
рух грошових коштів за рік 2017; Звіт про власний капітал за період, що 
закінчився 31 грудня 2017 року (далі-фінансова звітність); Примітки до фі-
нансової звітності за 2017 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових 
політик та інші пояснювальні примітки про діяльність Товариства. На нашу 
думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у парагра-
фі «Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звіт-
ність надає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приват-
ного акціонерного товариства «КОСМОС» на 31 грудня 2017 р., її 
фінансові результати та рух грошових потоків за рік, що закінчився на за-
значену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 
(МСА). 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього звіту. Ми 
є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом Етики 
Професійних Бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бух-
галтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Укра-
їні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки 
з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для вико-
ристання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Аудитор не отримав зовнішніх свідчень в підтвердження поточної кре-
диторської заборгованості станом на 31.12.2017 р. по окремих об*єктах 
обліку, в зв’язку з чим аудитор не мав змоги отримати прийнятні аудитор-
ські докази, в достатньому обсязі, для обгрунтування думки, проте дохо-
дить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених 
викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне су-

дження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Това-
риства за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 
аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; 
при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол від 22.04.2017 р. 
№ 1/22-04/17) Публічне акціонерне товариство «КОСМОС» реорганізова-
не та перейменоване в Приватне акціонерне товариство «КОСМОС», згід-
но діючого законодавства України.

Нова редакція Статуту зареєстрована реєстраційною службою Обухів-
ського міськрайонного управління юстиції Київської області 22.05.2017 р.

Фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 
01 січня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання ін-
формації в фінансовій звітності, а саме – доречної, достовірної, зіставної 
та зрозумілої інформації.

При підготовці фінансової звітності також враховані вимоги національ-
них законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгал-
терського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не проти-
річать вимогам МСФЗ.

Ця фінансова звітність сформована за звітний період, яким вважаєть-
ся календарний рік з 01 січня по 31 грудня 2017 р.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товари-
ство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у най-
ближчому майбутньому. 

Ця фінансова звітність подається в національній валюті України - грив-
ні. Ця валюта є функціональною валютою Товариства (валюта первинного 
економічного середовища, в умовах якого працює Товариство). Всі зна-
чення наведені з округленням до найближчої тисячі, якщо не зазначено 
інше. 

Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначен-
ня. 

Подій після дати балансу, які вимагали оновлення розкриття інформа-
ції на кінець звітного періоду, або додаткового розкриття подій до дати 
балансу не було. 

Ця фінансова звітність підписана Генеральним директором Товари-
ства 25.02.2018р. 

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та досто-
вірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних 
положень (стандартів) фінансової звітності та за такий внутрішній контр-
оль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб за-
безпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викрив-
лень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звіт-

ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг. Міжнародні стандарти ви-
магають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також плануван-
ня й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінан-
сова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів, щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків сут-
тєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помил-
ки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Ау-
дит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та 
оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудитор-
ську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700 «Форму-
лювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 
«Надання інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного ауди-
тора», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»,  
МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна 
фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої ін-
формації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звіт-
ність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», які прийняті в якості 
Національних стандартів аудиту в Україні.

Ми вважаємо, що отримали достатні й належні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛТІ-

КОМ»
код ЄДрПоу: 30777206
свідоцтво аПу про включення до реєстру аудиторських фірм № 2409, 

видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, 
рішенням Аудиторської палати України № 316/3 від 29.10.2015 року тер-
мін дії свідоцтва продовжено до 29.10.2020 року

свідоцтво нкцПФр про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів від 27.12.2017 р., реєстраційний номер Свідоцтва 425, се-
рія та номер Свідоцтва: П000422, строк дії Свідоцтва: з 27.12.2017 р. по 
29.10.2020 р.

аудитор, що проводив аудит - Майдебура Н.Г. (Сертифікат від 
15.06.2000 р. №004240 виданий Аудиторською палатою України рішенням 
Аудиторської палати України № 91 від 15.06.2000. р.; дію сертифіката про-
довжено рішенням АПУ № 293/2 від 24.04.2014 р. термін чинності до 
15.06.2019 р.)

місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 8
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір від 27 березня 2018 року № 31-27/03-2018
Дата початку проведення аудиту: 27 березня 2018 року
Дата закінчення проведення аудиту: 20 квітня 2018 року.

Директор
Тов «малТІком»

_____________ Бадищева Н.І.

Сертифікат № 004234 від 15 червня 
2000 р.
( подовжено до 15.06.2019 р. рішення 
АПУ № 294/2 від 29.05.2014 р.)
аудитор
Тов «малТІком»

_____________ Майдебура 
Н.Г.

Сертифікат № 004240 від 15 червня 
2000 р.
( подовжено до 15.06.2019 р. рішення 
АПУ № 293/2 від 24.04.2014 р.)

Дата складання звіту незалежного аудитора «20» квітня 2018 року

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «космос»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 
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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 
ПраТ «київський карТонно ПаПеровий комбІнаТ»
2. Код за ЄДрПоу 05509659
3. Місцезнаходження 08700 Обухів Київська, 130
4. Міжміський код, телефон та факс 0457376300 0457276300
5. Електронна поштова адреса office@pair.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.papir.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Звільне-

но
 Голова 
Ревізій-

ної 
комісії

Гладкохата 
Наталія 

Олексіївна

 0,013

Зміст інформації: 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ "Київський КПК" , які прийняли рішення про відкликання членів 
Ревізійної комісії 26.04.2018 р., у зв’язку з закінченням терміну їх повно-
важень, обраними 29.04.2015 року. Посадова особа Гладкохата Ната-
лія Олексіївна (згоди на розголошення паспортних даних не має ), яка 
займала посаду Голови Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,013%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 1251,75грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 роки. 
25.04.2018 Звільне-

но
 Член 

Ревізій-
ної 

комісії

Старцева 
Ірина 

Борисівна

 0

Зміст інформації: 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ "Київський КПК" , які прийняли рішення про відкликання членів 
Ревізійної комісії 26.04.2018 р., у зв’язку з закінченням терміну їх по-
вноважень, обраними 29.04.2015 року. Посадова особа Старцева 
Ірина Борисівна (згоди на розголошення паспортних даних не має ), 
яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 роки. 
25.04.2018 Звільне-

но
 Член 

Ревізій-
ної 

комісії

Яремчук 
Тетяна 

Олексан-
дрівна

 0

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ "Київський КПК" , які прийняли рішення про відкликання членів 
Ревізійної комісії 26.04.2018 р., у зв’язку з закінченням терміну їх по-
вноважень, обраними 29.04.2015 року. Посадова особа Яремчук Те-
тяна Олександрівна (згоди на розголошення паспортних даних не 
має ), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 роки. 
25.04.2018 Призна-

чено
 Голова 
Ревізій-

ної 
комісії

Гладкохата 
Наталія 

Олексіївна

 0,013

Зміст інформації: 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ "Київський КПК" від 25.04.2018, які прийняли рішення про зміну 
складу Ревізійної комісії товариства 25.04.2018 р. Призначення по-
садової особи Голови Ревізійної комісії виконано на підставі Протоко-
лу загальних зборів акціонерів №28 від 25.04.2018 та Протоколу за-
сідання Ревізійної комісії №1 від 25.04.2018.Посадова особа 
Гладкохата Наталія Олексіївна (згоди на розголошення паспортних 
даних не має ), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 1251,75грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено осо-
бу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років займала посаду начальник 
відділу фінансово-економічного управління ПрАТ "Київський КПК". 
25.04.2018 Призна-

чено
 Член 

Ревізій-
ної 

комісії

Старцева 
Ірина 

Борисівна

 0

Зміст інформації: 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ "Київський КПК" від 25.04.2018, які прийняли рішення про зміну 
складу Ревізійної комісії товариства 25.04.2018 р. Призначення по-
садової особи Члена Ревізійної комісії виконано на підставі Протоко-
лу загальних збоів акціонерів №28 від 25.04.2018. Посадова особа 
Старцева Ірина Борисівна (згоди на розкриття паспортних даних не-
має ), призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. На протязі остан-
ніх п'яти років займала посаду начальника фінансово-економічного 
управління ПрАТ "Київський КПК".
Член Ревізійної комісії Старцева І.Б. акціями товариства не володіє. 
25.04.2018 Призна-

чено
 Член 

Ревізій-
ної 

комісії

Іноземцева 
Ірина 

Миколаївна

 0

Зміст інформації: 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ "Київський КПК" від 25.04.2018, які прийняли рішення про зміну 
складу Ревізійної комісії товариства 25.04.2018 р. Призначення по-
садової особи Члена Ревізійної комісії виконано на підставі Протоко-
лу загальних збоів акціонерів №28 від 25.04.2018. Посадова особа 
Іноземцева Ірина Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних 
немає ), призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. На протязі 
останніх п'яти років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Енер-
гія". Член Ревізійної комісії Іноземцева І.М. акціями товариства не во-
лодіє. 

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

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

генеральний директор  баско в.о.

ПраТ «київський карТонно-ПаПеровий комбІнаТ»
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рІчна ІнФормацІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.: акцІонер-
не ТоварисТво «банк авангарД», 38690683, вул. Шолу-
денка, б. 3, м. Київ, Київська область, 04116, (044) 502-23-02

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію.: http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.: ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна», 30373906

5. Інформація про загальні збори
зборів: 99,990163% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання членів Лічильної комісії
Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати Головою Лічильної ко-

місії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рі-
шень з порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку Тарасенко На-
талію Володимирівну. Обрати членом Лічильної комісії для підрахунків 
голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Банку Плахтієнко Катерину Сергіївну

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку
Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати Головою Загальних 

зборів акціонерів Банку Кокодинського Віктора Олександровича. Обрати 
Секретарем Загальних зборів акціонерів Банку Тавлуй Людмилу Григорівну

3. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-
господарської діяльності Банку за 2016 р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 р.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2016 р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду

Рішення прийняте Загальними зборами:
Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2016 р.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради
Рішення прийняте Загальними зборами:
Достроково припинити повноваження Наглядової ради Банку в складі:
- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради 
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради
- Саприкіна Артема Олександровича – члена Наглядової ради
- Стеценка Миколи Володимировича – незалежного члена Наглядової 

ради
- Піонтковського Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядо-

вої ради
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 07.04.2017 року. Кво-

рум 6. Про обрання членів Наглядової ради
Рішення прийняте Загальними зборами:
Членами Наглядової ради Банку обрано наступних осіб:
- Стеценка Костянтина Вікторовича 
- Пасенюка Макара Юрійовича 

- Саприкіна Артема Олександровича 
- Стеценка Миколи Володимировича (незалежний член Наглядової ради)
- Гладуна Віктора Володимировича (незалежний член Наглядової ради)
7. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та осо-

би уповноваженої їх підписати
Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити умови договорів, 

що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку. Встанови-
ти, що договори з Головою та членами Наглядової ради Банку є безоплат-
ними. Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою 
та членами Наглядової ради Банку Голову ПравлінняБанку Корчинську С.А.

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2016р. та затвер-
дження заходів за результатами їх розгляду

Рішення прийняте Загальними зборами:
Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ 

УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 
2016 рік без зауважень та додаткових заходів

9. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2016 р.
Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити річний звіт (річну 

фінансову звітність) Банку за 2016 р. Затвердити результати діяльності 
Банку за 2016 р., а саме прибуток у сумі 48 560 747,44 гривень.

10. Про розподіл прибутку за 2016 р.
Рішення прийняте Загальними зборами:
Прибуток Банку за результатами діяльності у 2016 році в розмірі  

48 560 747,44 гривень розподілити наступним чином:
- частину прибутку в сумі 46 116 000,00 гривень направити на збільшен-

ня статутного капіталу Банку;
- частину прибутку в сумі 2 428 037,37 гривень направити до резервного 

фонду Банку;
- частину прибутку в сумі 16 710,07 гривень залишити нерозподіленими
11. Про збільшення статутного капіталу Банку
Рішення прийняте Загальними зборами:
Збільшити статутний капітал Банку на 46 116 000,00 гривень за рахунок 

частини прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку за 2016 рік, 
шляхом збільшення номінальної вартості акцій. 

Встановити новий розмір статутного капіталуБанку в розмірі  
208 498 000,00 гривень

12. Про випуск акцій нової номінальної вартості
Рішення прийняте Загальними зборами: Здійснити випуск акцій Банку 

нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартос-
ті однієї акції Банку в сумі 1 709,00 гривень та затвердити Рішення про ви-
пуск акцій нової номінальної вартості, що є додатком до цього Протоколу

13. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку 
в новій редакції

Рішення прийняте Загальними зборами: Внести зміни до Статуту Банку 
та затвердити Статут Банку в новій редакції та уповноважити Голову Прав-
ління Корчинську С.А. на підписання Статуту в новій редакції.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного - 
акціонер Банку «ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД»/WESTAL HOLDINGS LTD (реє-
страційний номер НЕ 244019, Кіпр)

6. Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
голова Правління аТ «банк авангарД»  с.а. корчинська

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 «рафалівський кар'єр»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента: 13976731; 1.3. Місцезнаходження емітента: 34375, Рівненська, 
Володимирецький, с. Іванчі, Робітнича, 28; 1.4. Міжміський код, телефон 
та факс: (03634) 53193; 1.5. Електронна адреса емітента: rafrarjer@
emitent.net.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.rafkar.pat.ua; 
1.7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення
На Загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 25.04.2018 р.) було 

прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи 
будуть вони вчинятися Товариством протягом 2018 року, вирішили попе-
редньо схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до моменту прове-
дення у 2019 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової 
ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних право-
чинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних до-

говорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів 
поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), до-
говорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги 
(цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Това-
риства), на суму понад 8 983,25 тис. грн., що перевищує 25% від вартос-
ті активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
складеної станом на 31.12.2017р. 

Гранична сукупна вартість правочинів - 50000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
35933тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 139,14785 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6319030 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6231711 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 6223711шт 
(99,87162% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у Загальних зборах), «проти»-0, «утримались» - 8000 шт.
(0,1283756% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у Загальних зборах)

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

3.1. Директор, бортник Петро Петрович 25.04.2018р.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «раФалІвський кар’Єр»
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Тов «рейТингове агенТсТво  
«сТанДарТ-рейТинг» (україна) 

присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.02.2018–31.03.2018 року  
(www.standard-rating.com)

№
п/п

Назва компанії / банку Код 
ЄДРПОУ

Вид 
рейтингу

Рейтингова 
дія

Рівень рейтингу Прогноз Дата рейтинго-
вої дії

1 ТзДВ СК «СПЕЙР» 39213513 РФСС Присвоєння uaA+ Стабільний 05.02.2018
2 ТОВ «Вiкторiя Агроекспо» 32802841 РБІ Поновлення uaBB+ Позитивний 02.03.2018
3 ПАТ «РВС БАНК» 39849797 РП Поновлення uaA+ Позитивний 07.03.2018
4 ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» 21580639 РП Поновлення uaA, uaK2 Стабільний 12.03.2018
5 ПАТ «МОТОР-БАНК» 35345213 РП Поновлення uaA- Стабільний 12.03.2018
6 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 14305909 РП Поновлення uaAAА, uaK1 Стабільний 12.03.2018
7 ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП»
30434963 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 13.03.2018

8 ПрАТ «Європейський страховий альянс» 19411125 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 22.03.2018
9 АК «Харківобленерго» 00131954 РП Поновлення uaBB Стабільний 22.03.2018
10 ПрАТ СК «Бусін» 19492371 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 26.03.2018
11 ПАТ СК «МИР» 19209435 РФСС Поновлення uaA- Стабільний 26.03.2018
12 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 26.03.2018

річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцез-
находження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБІВ», 
01181618
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, 
вулиця Соломії Крушельницької, будинок 2
(05366) 6-10-87, (067) 545-05-39

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

Розміщення повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії буде здійснено не пізніше 30 квітня 
2018 року у відповідності до діючого законо-
давства України, а саме: з 28.04.2018 по 
30.04.2018

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

http://krzmi.kvsz.com

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Січень-Аудит»
32996030 

5. Інформація про загальні збори. 
31.03.2017 скликалися річні загальні збори акціонерів за результата-
ми фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрЗМВ» за 2016 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові. Кворум зборів (%): 94,87
Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження рішення Наглядової ради, щодо порядку та способу 
засвідчення бюлетенів на річних загальних зборах Товариства. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів Товариства. 
4. Розгляд звіту директора за результатами фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження 
річної фінансової звітності) за 2016р.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - госпо-
дарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансо-
во - господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, погашення збитків То-
вариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
30.03.2018 скликалися річні загальні збори акціонерів за результата-
ми фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрЗМВ» за 2018 рік.
Вид загальних зборів акціонерів: чергові. Кворум зборів (%): 75,97
Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства.
3. Розгляд звіту директора за 2017р., затвердження заходів та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного 
звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 
2017р.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017р., затвердження заходів та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017р., прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про передачу на вирішення Наглядової ради питання про продаж 
викуплених Товариством розміщених ним акцій та про продаж вику-
плених Товариством акцій згідно вимоги акціонерів (обов’язковий ви-
куп). 
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийнят-
тя такого рішення.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозиції отримано від однієї юридичної особи.
Результати розгляду питань порядку денного:
усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди.
Питання стосовно нарахування та виплати дивідендів за результата-
ми фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрЗМВ» за 2016 рік на 
річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 31.03.2017 року та 
за 2017 рік на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 
30.03.2018 року, не розглядалися, в зв'язку з їх відсутністю в порядку 
денному.

Директор ПаТ «крЗмв» (підпис) о.І. нікіфоров 26.04.2018 М.П.
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ПублІчне акцІонерне ТоварисТво «київгаЗ»
річна інформація емітента цінних паперів 2017р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВГАЗ», 03346331, 01103, м.Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б 
(044) 4950401. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.
kyivgaz.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: Ау-
диторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-
Аудит Лтд.», 30674018. 5. Інформація про загальні збори: І. чергові, дата про-
ведення: 28.04.2017р., кворум зборів: 99.8725%. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1) Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних 
загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повнова-
жень. 2) Обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.  
3) Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню. 4) Затвердження 
порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства. 5) При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6) Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства про роботу 
за 2016 рiк. 7) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк. 8) Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 9) Визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк. 10) Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новiй редакцiї. 11) Розподiл прибутку Товариства (покриття 
збиткiв) вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства у 2016 роцi, виплата дивiдендiв. 12) Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 13) Прийняття рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14) Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 
ради. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано Лiчильна комiсiя, 
Голова і секретар загальних зборiв.Встановили, що бюлетенi для голосування 
на Загальних зборах Товариства засвiдчуються шляхом проставляння печатки 
для документообiгу Товариства. Затвердили регламент загальних зборiв; звiт 
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рік; звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік; 
звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 роки; рiчний звiт за 2016 рік. Визначили 
основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Прийняли рішення: - вне-
сти (затвердити) змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння пiдписати викладений в новiй редакцiї 
Статут, затверджений рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2016 рiк наступним чином: - 10% 
чистого прибутку спрямувати на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. 
0,5% чистого прибутку спрямувати на формування резервного капiталу Товари-
ства. 89,5% чистого прибутку спрямувати на розвиток та покриття збиткiв Това-
риства. 11.2. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам Товари-
ства. Визначити, що розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю становить 14,29грн. 
Нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити в термiни та порядку, встановле-
ному чинним законодавством. Припинено з 28.04.2017р. повноваження Нагля-
дової Ради: Гудзя А.А., Найдюка  В.С., Коваленко М.М., Примака О.С., Терещен-

ка В.О., Голоскокову В.О. Обрано членами Наглядової ради: Примака О.С., 
Терещенко В.О., Голоскокову В.О.; Гудзя  А.А.; Найдюка В.С.; Коваленко 
М.М. Затвердили умови договору, який буде укладатися мiж Товариством та 
членами Наглядової ради Товариства. З усiх питань порядку денного загальних 
зборiв проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. ІІ. позачергові, 
дата проведення: 09.09.2017р., кворум зборів: 88.8826%. Збори скликані На-
глядовою Радою Товариства. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1) Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Това-
риства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2) Обрання Голо-
ви та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 3) Затвердження 
порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 
4)  Про виправлення технiчної описки у протоколi рiчних загальних зборiв Това-
риства вiд 28.04.2017 року. Вирішили: 4.1. Викласти пункт 11.3. питання 11 
рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28 квiтня 2017 року 
(протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року) у наступнiй 
редакцiї: «11.3. Визначити, що розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю становить 
1,4294 грн. (одна цiла та чотири тисячi двiстi дев'яносто чотири десятитисячних 
гривнi)». З усiх питань порядку денного загальних зборiв проведено голосуван-
ня та прийнятi вiдповiднi рiшення. 6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.0 0.0 8108400 0.0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.5 0.0 1.4294 0.0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.0 0.0 14138860.99 0.0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

07.06.2017

Дата виплати дивідендів
Дата прийняття Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Київгаз» рiшення про 
виплату дивiдендiв: 28 квiтня 2017 року. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 07 червня 2017 року. Розмiр дивiдендiв, 
що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв за 2016 рiк 
становить 8108400 (вiсiм мiльйонiв сто вiсiм тисяч чотириста гривень) 00 коп. 
Строк виплати дивiдендiв: шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення Загальними 
зборами Товариства – до 28.10.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпо-
середньо акцiонерам Порядок виплати дивiдендiв: виплата усiєї суми 
дивiдендiв у повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання 
дивiдендiв Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк буде прийнято на Загальних 
Зборах акцiонерiв - 27.04.2018р. Протягом звiтного перiоду здiйснювались ви-
плати дивiдендiв за результатами дiяльностi в перiодах, якi передували 
звiтному, а саме: за 2012 рiк-3’386’036,75грн, за 2013 рiк-697’373,24грн, за 
2014 рiк-2’139’001,36грн, за 2016 рiк-7’916’499,64грн. Сума дивiдендiв, яка не 
буда виплачена безпосередньо акцiонерам (через незалежнi вiд Товариства 
обставини), перерахована на рахунок Нацiонального Депозитарiя України 
для виплати через депозитарну систему (4119,21 грн).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво «ТерноПiльвоДПроекТ» 2. Код за 
ЄДРПОУ – 01035182. 3. Місцезнаходження - 46003, м. Тернопiль, За 
Рудкою,33. 4. Міжміський код, телефон та факс – (0352)52-60-10  
(0352)25-96-15. 5. Електронна поштова адреса - voda@emitent.net.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.tvp.te.ua. 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 

25.04.2018 року, протокол №1, у зв’язку з закiнченням термiну дiї повнова-
жень, припинено повноваження : 

- голови Наглядової ради Богайчука Бориса Iвановича. Посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою у статутному капіта-
лі 2,5331%. Термiн перебування на посадi – 3 роки. 

- члена Наглядової ради Дзюбака Ярослава Михайловича. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою у статутному ка-
піталі 2,5331%. Термiн перебування на посадi – 3 роки.

- члена Наглядової ради Василика Богдана Iвановича. Посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою у статутному капіта-
лі 2,5671%. Термiн перебування на посадi – 3 роки.

На пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2018 року, протокол №1, обрано:

- членом Наглядової ради Богайчука Бориса Iвановича. Посадова осо-
ба не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою у статутному капіта-
лі 2,5331%. Обраний термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
займав посаду директора ПрАТ «Автотехсервiс» (ТОВ «Автотехсервiс»).

- членом Наглядової ради Дзюбака Ярослава Михайловича. Посадова осо-
ба не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою у статутному капіталі 
2,5331%. Обраний термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займав 
посаду iнженера з охорони працi ПрАТ «Автотехсервiс» (ТОВ «Автотехсервiс»).

- членом Наглядової ради Труша Андрiя Володимировича. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою у статутному ка-
піталі 2,5671%. Обраний термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв- 
ФОП (фiзична особа-пiдприємець).

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

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

Директор  л.л. сидоренко 
(підпис)

25.04.2018
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річна інформація  
емітента цінних паперів

1.Приватне акцiонерне товариство «Одяг.», 01554249 , Iвано-
Франкiвськ, Максимовича, 8 (0342) 56-66-552.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 25.04.2017 р.3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію odyah.pat.ua 4.Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності ТОВ аудиторська фiрма «IФ-аудит», код за ЄДРПОУ – 
22196268 5.Загальні чергові збори відбулись 23.06.2017р. кворум 
96,74 % Порядок денний:1. Обрання лічильної комісії зборів.2. Звіт ди-
рекції про результати фінансово- господарської діяльності Товариства 
за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління 
Товариства.3. Звіт Наглядової ради за 2016р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізій-
ної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії за 2016 р.5. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2016 р.6. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р. 
7. Про зміну типу Товариства. 8. Внесення змін до Статуту Товариства, 
шляхом викладення його в новій редакції. 9. Внесення змін до вну-
трішніх Положень Товариства 10. Припинення повноважень Наглядо-
вої ради Товариства. 11. Обрання Наглядової Ради Товариства  
12. Про надання дозволу укладання договору суперфіцію.13. Зміна 

виду діяльності Товариства.14. Про поширення майнової поруки по 
зобов’язаннях третьої сторони.15. Про надання згоди на вчинення 
правочинів щодо яких у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., 
ТОВ  «ГАЛИЧИНА-ТАБАК», є заінтересованість та затвердження про-
ектів таких правочинів. 16. Про затвердження повноважень Генераль-
ного директора та уповноваження його на підписання документів, не-
обхідних для виконання прийнятих рішень. Позачергові збори 
відбулись 20.09.2017р. кворум 96,74 % Порядок денний:1. Про обран-
ня лічильної комісії.2. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів (договорів) , щодо яких є 
заінтересованість та затвердження проектів цих правочинів.3. Про на-
дання згоди на виступ ПрАТ «ОДЯГ.» майновим поручителем за 
зобов’язаннями ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» та надання майна в іпотеку 
АТ «Райффайзен Банк Аваль».4. Про надання згоди на внесення змін 
до договору застави транспортного засобу від 11.02.2015 року, укла-
деного між ПрАТ «ОДЯГ.» таАТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв’язку з 
перейменуванням товариства.5. Про підтвердження повноважень Ге-
нерального директора та уповноваження його на підписання докумен-
тів, необхідних для виконання прийнятих рішень. Збори ініціювала На-
глядова рада, було розглянуто всi запропоновані проекти рiшень до 
питань порядку денного. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти 
рiшень було затверджено. 6.Інформація про дивіденди. Рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «оДЯг.»

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 ТОВАРИ-
СТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00376449
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-50-37 (044) 468-03-32
5. Електронна поштова адреса: jurist@kmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ii. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв у зв’язку iз приведенням кiлькiсного складу На-
глядової ради у вiдповiднiсть до статуту, а саме у зв’язку iз зменшенням 
кiлькiсного складу до 3 (трьох) осiб. Посадова особа Ляшенко Наталiя 
Василiвна (паспорт: серiя номер виданий р.), яка займала посаду Голови 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000299%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв у зв’язку iз приведенням кiлькiсного складу На-
глядової ради у вiдповiднiсть до статуту, а саме у зв’язку iз зменшенням 
кiлькiсного складу до 3 (трьох) осiб. Посадова особа Геращенко Тетяна 
Вячеславiвна (паспорт: серiя номер виданий р.), яка займала посаду Члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000033%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв у зв’язку iз приведенням кiлькiсного складу На-
глядової ради у вiдповiднiсть до статуту, а саме у зв’язку iз зменшенням 
кiлькiсного складу до 3 (трьох) осiб. Посадова особа Рубченко Олександр 
Iванович (паспорт: серiя номер виданий р.), який займав посаду Члена На-
глядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000033%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
4 мiсяцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв у зв’язку iз приведенням кiлькiсного складу На-
глядової ради у вiдповiднiсть до статуту, а саме у зв’язку iз зменшенням 
кiлькiсного складу до 3 (трьох) осiб. Посадова особа Цушко Людмила 
Геннадiївна (паспорт: серiя номер виданий р.), яка займала посаду Члена 

Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000033%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
4 мiсяцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв у зв’язку iз приведенням кiлькiсного складу На-
глядової ради у вiдповiднiсть до статуту, а саме у зв’язку iз зменшенням 
кiлькiсного складу до 3 (трьох) осiб. Посадова особа Жук Оксана Леонiдiвна 
(паспорт: серiя номер виданий р.), яка займала посаду Члена Наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,000033%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 мiсяцi. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства, Головою Наглядової ради – на пiдставi 
рiшення Наглядової ради вiд 26.04.2018 р. Рубченко Олександр Iванович 
(паспорт: серiя номер виданий р.) обраний на посаду Члена Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000033 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: ПАТ «Макаронна фабрика», юрисконсульт. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Ляшенко Наталiя 
Василiвна (паспорт: серiя номер виданий р.) обрана на посаду Голови На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000299%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Аграманта», бухгалтер. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 9 акцiй. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв. Цушко Людмила Геннадiївна (паспорт: 
серiя номер виданий р.) обрана на посаду Члена Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,000033 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:  
ТОВ «РУШ», адмiнiстратор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
1 акцiя. Посадова особа не надала 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 Паламарчук володимир 

валентинович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «макаронна Фабрика»
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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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво «елмiЗ», 
24102142, 02096, м. Київ, Дар-
ницький р-н, вул. Бориспiльська, 9, 
(044) 566-87-22

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

26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

www.elmiz.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Лисенко», 35796588 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) 
Вид загальних зборів: чергові; Дата проведення: 31.03.2017; Кворум зборів: 
99,990384%. Порядок денний, на який винесено питання: 1) Обрання 
лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення загальних зборiв 
Товариства. 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3 Звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 
2017 рiк. 4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5) Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6) Затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2016 рiк. 7) Затвердження порядку розподiлу при-
бутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 8) Про виплату дивiдендiв. 
9) Про змiну типу товариства - з публiчного на приватне, у вiдповiдностi до 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та затвердження найменуван-
ня Товариства. 10) Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надання повнова-
жень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо його 
державної реєстрацiї. 11) Про внесення та затвердження змiн та доповнень 
до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 
12) Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товари-
ства. 13) Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14) Затвердження 
умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради. 15) Припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi: Затвердити Звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2076 рiк. Затвер-
дити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Затвердити Звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Затвердити баланс станом 
на 31.12.2016 р. та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк. 
Направити чистий прибуток, отриманий за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 р., на розвиток виробництва. 
Не виплачувати дивiденди за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Змiнити тип Товариства з публiчного на 
приватне та затвердити найменування товариства: Повне найменування 
Товариства: українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛМIЗ»; англiйською мовою: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «ELMIZ»; 
росiйською мовою: ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕЛМIЗ». 
Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ «ЕЛМIЗ»;

- англiйською мовою: PrJSC «ELMIZ»; росiйською мовою: ПрАО «ЕЛМIЗ». 
Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. Надати повноваження Головi правлiння То-
вариства 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 Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї та 
надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї 
вiдповiдних внутрiшнiх Положень. Припинити повноваження членiв Наглядо-
вої ради Товариства у складi: Голова Наглядової ради Васильєв Вадим 
Валерiйович; Члени Наглядової ради Ткаченко Дмитро Iгоревич; Євсєєв Ми-
хайло Михайлович; Синельниченко Вiктор Тимофiйович (представник 
акцiонера ТОВ «МIКРОМОДУЛЬ» за довiренiстю); Селiвьорстова Андрiя Во-
лодимировича (представник акцiонера ПрАТ «АФК «СИСТЕМА» за 
довiренiстю); Бочкарьов Олександр Iванович (представник акцiонера  
ТОВ «МIКРОМОДУЛЬ» за довiренiстю); Обрати Наглядову раду Товариства 
у складi: Васильєва Вадима Валерiйовича; Ткаченка Дмитра Iгоревича; Євсє-
єва Михайла Михайловича; Синельниченка Вiктора Тимофiйович (представ-
ник акцiонера ТОВ «МIКРОМОДУЛЬ» за довiренiстю); Бочкарьова Олексан-
дра Iвановича (представник акцiонера ТОВ «МIКРОМОДУЛЬ» за довiренiстю); 
Селiвьорстов Андрiй Володимирович (представник акцiонера ПрАТ «АФК 
«СИСТЕМА» за довiренiстю). Затвердити умови договорiв з членами Нагля-
дової ради Товариства, що укладаються з членами Наглядової ради Товари-
ства. Надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати договори 
з членами Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у складi: Голова Ревiзiйної комiсiї ТОВ «БЮРО 
IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»; Члени Ревiзiйної комiсiї Кундiренко Дми-
тро Всеволодович; Шевель Валентина Миколаївна. Обрати членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства: ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»; 
Кундiренко Дмитро Всеволодович; Шевель Валентина Миколаївна. 
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 279160 267176
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27288 28097
Довгострокові фінансові інвестиції 1350 35
Запаси 30388 13023
Сумарна дебіторська заборгованість 14717 29802
Грошові кошти та їх еквіваленти 16144 19388
Власний капітал 89360 86921
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 36519 34080
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 189800 180255
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.) 120000001 120000001
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

особлива інформація  
ПраТ «концерн «Фреш ап» 

( код ЄДРПОУ 00204429), адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренів-
ська, 18; тел. (044)-4966999. Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Концерн «Фреш 
Ап» від 24.04.2018р. ЗВІЛЬНЕНО з 24.04.2018р:

член Ревізійної комісії: Колесник Тетяна Сергіївна (частка в ста-
тутному капіталі= 0,000066%, 63 акції), обіймала посаду з 
23.04.2015р. ; Голова Ревізійної комісії: Туряниця Людмила Сергіїв-
на (частка в статутному капіталі=0,000226%, 213 акцій), обіймала 
посаду з 23.04.2015р. ; член Ревізійної комісії: Нечаєв Юрій Михай-
лович (частка в статутному капіталі=0,000066 %, 62 акції), обіймав 
посаду з 23.04.2015р. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Концерн «Фреш 
Ап» від 24.04.2018р. ПРИЗНАЧЕНО з 24.04.2018р. на 5-річний 

строк: член Ревізійної комісії: Колесник Тетяна Сергіївна (частка в 
статутному капіталі= 0,000066%, 63 акції), інша посада: секретар 
ПАТ «Концерн «Фреш Ап».; член Ревізійної комісії: Зайковська На-
дія Вікторівна (частка в статутному капіталі =0,000022%, 21 акція), 
інша посада ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», провідний інженер-
енергетик; член Ревізійної комісії: Нечаєв Юрій Михайлович (част-
ка в статутному капіталі=0,000066 %, 62 акції), інша посада: нач. 
групи по експлуатації та ремонту обладнання цеху ПАТ «Концерн 
«Фреш Ап». 

Рішенням засідання Ревізійної комісії ПАТ «Концерн «Фреш Ап» 
від 24.04.2018р. ПРИЗНАЧЕНО з 24.04.2018р. на 5-річний строк: Го-
лова Ревізійної комісії: Колесник Тетяна Сергіївна (частка в статут-
ному капіталі= 0,000066%, 63 акції), інша посада: секретар 
ПАТ «Концерн «Фреш Ап». 

Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей, не дали 
згоди на розкриття паспортних даних.

ПраТ «концерн «ФреШ аП»
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Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«креДиТ ЄвроПа банк»

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

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», 
34576883м. Київ, Печерський, 01601, 
Київ, Мечнiкова, 2 +38(044)3906714,

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

26 квітня 2018

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

http://www.crediteurope.com.ua/assets/
uploads/docs/reports/Issuer_
Report_2017.htm

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«ПКФ Аудит-фiнанси», 34619277  
ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси, 
34619277

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

чергові Позачергові
X

Дата проведення 07.04.2017
кворум зборів 100
опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загаль-

них зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про затвердження рiчного фiнансового звiту 
Банку за 2016 рiк.
4. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора 
про результати перевiрки фiнансової звiтностi 
Банку за 2016 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збитку Банку за 2016 
рiк.
6. Про затвердження прибутку Банку за 2014 рiк. 
7. Про затвердження прибутку Банку за 2015 рiк. 
8. Про розподiл прибутку Банку за 2014 рiк.
9. Про виплату дивiдендiв за 2014 рiк. 
10. Про прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, 
звiту ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.

вид загальних 
зборів

чергові позачергові
X

Дата проведен-
ня

31.07.2017

кворум зборів 100

опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про припинення повноважень голови та членiв 
Спостережної ради Банку.
4. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
5. Про затвердження умов договорiв, що укладати-
муться з членами Спостережної ради, встановлен-
ня розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) 
з членами Спостережної ради Банку.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за простими 

акціями
за 

привіле-
йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

111100000 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.22 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

111098333.50 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

20.04.2018

Дата виплати 
дивідендів

23.04.2018

Опис Примiтки вiдсутнi

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка 
(тис. грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1802877 2242791
Грошові кошти та їх еквіваленти 943734 1094565
Кошти в інших банках 943734 1094565
Кредити та заборгованість клієнтів 816395 1092026
Усього зобов’язань 1332782 1724970
Кошти банків 764484 1420962
Кошти клієнтів 544469 288952
Усього власного капіталу та частка меншості 470095 517821
Статутний капітал 252500 252500
Чистий прибуток/(збиток) 119193 53921
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,24 0,11

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

0,24 0,11

річна інформація емітента цінних паперів
1.Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Будсервiс», код за ЄДРПОУ 23797521, місцезнаходження 76014,  
м.Iвано-Франкiвськ, Макуха,41а, телефон емітента (0342) 52-28-21

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://bs.budservis.net 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності ТзОВ «IФ-аудит», 22196268 

5. Інформація про загальні збори Збори відбулись 01.12.2017 р. 
Кворум 99,9 % 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.Обрали лісильну комісію  

2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 

Затвердили порядок проведення Зборiв 3. Прийняття рiшення про 
змiну типу товариства. Змiнили тип Товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.4. За-
твердження та внесення змiн до статуту товариства шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї.Затвердили змiни до Статуту Товариства 
шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.5. Прийняття рiшення 
про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради това-
риства.припинили повноваження членiв Наглядової ради Товариства 
6. Прийняття рiшення про обрання членiв наглядової ради товари-
ства. Обрали Наглядову раду 7.Прийняття рiшення про припинення 
повноважень ревiзiйної комiсiї товариства.припинили повноваження 
Ревiзiйної комiсiї Товариства 8.Прийняття рiшення про обрання 
ревiзiйної комiсiї товариства.Обрали Ревiзiйну комiсiю Товариства 
Пропозицiй не поступало.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «буДсервiс»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриваТне акцІонерне 
ТоварисТво «київське буДІвельне уПравлІннЯ 
ТеПлових мереЖ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00120158
3. Місцезнаходження: 01013 м. Київ вул. Промислова, буд.4/7
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-4965475, 044-4965475
5. Електронна поштова адреса: kbu@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. Текст повідомлення

В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 від 
26.04.2018 р.) припинені повноваження голови та члена Наглядової ради Бу-
гай Наталії Федорівни. Бугай Н.Ф. часткою в статутному капіталі Емітента не 
володіє. На посаді голови і члена Наглядової ради перебувала з 
29.06.2016 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-
шенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 
від 26.04.2018 р.) припинені повноваження члена та секретаря Наглядової 
ради Грильової Ганни Кузьмівни. Грильова Г.К. часткою в статутному капі-
талі Емітента не володіє. На посаді члена та секретаря Наглядової ради 
перебувала з 29.06.2016 року. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя своїх паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-
шенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 
від 26.04.2018 р.) припинені повноваження члена Наглядової ради Чернишо-
ва Андрія Євгеновича. Чернишов А.Є. часткою в статутному капіталі Емітен-
та не володіє. На посаді члена Наглядової ради перебував з 29.06.2016 року. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 від 
26.04.2018 р.) припинені повноваження члена Наглядової ради Ніколенка 
Миколи Миколайовича. Ніколенко М.М. часткою в статутному капіталі Емі-
тента не володіє. На посаді члена Наглядової ради перебував з 29.06.2016 року. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 від 26.04.2018 
р.) Ніколенко Микола Миколайович обраний членом Наглядової ради Товари-
ства на строк по 25 квітня 2021 року включно. Часткою в статутному капіталі 
Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Член Наглядової ради Ніколенко Микола Миколайович є представни-
ком акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД 
ІСТЕЙТ», яке володіє 1 954 495 простими іменними акціями ПрАТ «КБУ ТЕ-
ПЛОВИХ МЕРЕЖ (що складає 13,9815 % статутного капіталу Емітента). Пере-
лік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: провідний 
юрисконсульт юридичного управління, член Наглядової ради ПрАТ «КБУ ТЕ-
ПЛОВИХ МЕРЕЖ», член та Голова Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-
АГ». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Посадова особа є представником акціонера, (не є акцiонером, не є представ-
ником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 від 
26.04.2018 р.) Грильова Ганна Кузьмівна обрана членом Наглядової ради 
Товариства на строк по 25 квітня 2021 року включно. В зв’язку з необхідніс-
тю обрання Секретаря Наглядової ради рішенням Наглядової ради від 
26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-2 від 26.04.2018 р.) Грильова Ганна Кузь-
мівна обрана Секретарем Наглядової ради Товариства на строк по 25 квітня 
2021 року включно. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Член Нагля-
дової ради Грильова Ганна Кузьмівна є представником акціонера – ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», яке володіє 
1 954 495 простими іменними акціями ПрАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (що 
складає 13,9815 % статутного капіталу Емітента). Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: начальник відділу загально-
правового забезпечення господарської діяльності; начальник відділу за-
гальноправового забезпечення; член Наглядової ради; Голова Наглядової 
ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Посадова особа є представником акціонера, (не є акцiонером, не є 
представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 від 
26.04.2018 р.) Бєляков Олексій Олександрович обраний членом Наглядо-
вої ради Товариства на строк по 25 квітня 2021 року включно. Часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Член Наглядової ради Бєляков Олексій 
Олександрович є представником акціонера – ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМ-
НОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП», яке володіє 1953500 простими 
іменними акціями ПрАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (що складає 13,97 % 
статутного капіталу Емітента). Перелік інших посад, які обіймала ця особа 
протягом останніх 5 років: генеральний директор. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є представ-
ником акціонера, (не є акцiонером, не є представником групи акцiонерiв, не 
є незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04-1 від 
26.04.2018 р.) Бугай Наталія Федорівна обрана членом Наглядової ради То-
вариства на строк по 25 квітня 2021 року включно. В зв’язку з необхідністю 
обрання Голови Наглядової ради рішенням Наглядової ради від 26.04.2018 
р. (Протокол № 26/04-2 від 26.04.2018 р.) Бугай Наталія Федорівна обрана 
Головою Наглядової ради Товариства на строк по 25 квітня 2021 року 
включно. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Член Наглядової ради 
Бугай Наталія Федорівна є представником акціонера ПІДПРИЄМСТВА З 
ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП», яке володіє 1953500 про-
стими іменними акціями ПрАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (що складає 
13,97 % статутного капіталу Емітента). Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: головний бухгалтер; заступник головного 
бухгалтера; начальник управління консалтингу та внутрішнього контролю 
фінансово-економічного департаменту; начальник відділу супроводження 
обліку. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Посадова особа є представником акціонера, (не є акцiонером, не є 
представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. генеральний директор лисов сергій олександрович. 
26 квітня 2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво «виробниче об’ЄДнаннЯ «восхоД» 2. Код 
за ЄДРПОУ 00901695 3. Місцезнаходження 19401, Черкаська обл., м Корсунь-
Шевченкiвський, вул. Костомарова, 26 4. Міжміський код, телефон та факс 
(04735) 31426 31701 5. Електронна поштова адреса 00901695@at24.com.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації http://voshod.at24.com.ua/ 7. Вид особливої ін-
формації відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення Загальними збора-
ми акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 26.04.2018 року) прийняте рiшення про 
надання попередньої згоди (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством 
значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рiшення, предметом (характером) яких є: одержання То-
вариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), 
гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/
послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або 
укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. догово-

ру поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; 
договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв постав-
ки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, експортних та 
iмпортних договорiв, надання послуг Товариством. 

Вартiсть активiв емiтента 31 750 тис. грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 100 000 тис. грн.
Спiввiдношення 314,96 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 629 255;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 4 576 398;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 576 398;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi 

законодавством, Статутом Товариства не визначенi. III. Підпис 1. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Тимчасо-
во виконуючий обов`язки директора Паламарчук Л.В. 
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1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво 
«крюкІвський вагонобуДІвний ЗавоД»

05763814 
39621, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, 

будинок 139
(0536) 769-505, (067) 545-05-39
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: Розміщення повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії буде здійснено не 
пізніше 30 квітня 2018 року у відповідності до діючого законодавства Украї-
ни, а саме: з 28.04.2018 по 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kvsz.com

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фір-
ми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності.: Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО», 20197074

5. Інформація про загальні збори
20.04.2017 скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «КВБЗ» у 2016 році. 
Кворум зборів (%): 96,885216
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок ден-

ний): 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття рішень 
з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Розгляд звіту Правлін-
ня за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 
2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 
2016р. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - госпо-
дарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за під-
сумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016р. та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 6. Затвердження порядку 
розподілу (погашення) збитків Товариства. 7. Про внесення змін до Статуту 
Товариства. 8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 

Результати розгляду питань порядку денного: 
усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
16.06.2017 скликалися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КВБЗ». 
Кворум зборів (%): 95,989713
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Наглядова рада ПАТ «КВБЗ».
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок ден-

ний): 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття рішень з 
питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Про зміну типу та найме-
нування Товариства. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства. 5. Про 
внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 6. Про надання згоди, 
в тому числі попередньої, на вчинення значних правочинів Товариства. 

Результати розгляду питань порядку денного: 
усі питання порядку денного розглянуті. По питанням 1, 2, 6 прийняті 

рішення. По питанням 3, 4, 5 рішення не прийняті.
15.09.2017 скликалися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КВБЗ». 
Кворум зборів (%): 95,731690
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Наглядова рада ПАТ «КВБЗ».
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття рішень з питань 
порядку проведення Зборів Товариства. 3. Про зміну типу та найменування 

Товариства. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства. 5.  Про внесення 
змін о внутрішніх документів Товариства. 6. Про дострокове припинення по-
вноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членів На-
глядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами 
Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Результати розгляду питань порядку денного: 
питання 1-6 порядку денного розглянуті. По питанням 1, 2 прийняті рі-

шення. По питанням 3, 4, 5, 6 рішення не прийняті. Питання 7, 8 не виноси-
лися на голосування.

21.12.2017 скликалися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КВБЗ». 
Кворум зборів (%): 97,615567
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Наглядова рада ПАТ «КВБЗ».
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок ден-

ний): 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття рішень 
з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Про дострокове при-
пинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 4. Про визна-
чення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради 
Товариства. 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-
тів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповно-
важеної особи на їх підписання.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозиції отримано від чотирьох юридичних та двох фізичних осіб.
Результати розгляду питань порядку денного: 
усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
19.04.2018 скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «КВБЗ» у 2017 році. 
Кворум зборів (%): 97,579146
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок ден-

ний): 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття рішень з 
питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Розгляд звіту Правління 
за 2017 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фі-
нансової звітності) за 2017 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, 
затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду. 6. Про внесення змін до Статуту Товариства.  
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 8. Затвердження 
порядку розподілу прибутку, погашення збитків Товариства. Затвердження 
розміру річних дивідендів, про виплату дивідендів Товариства. 9. Про здій-
снення значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозиції отримано від однієї юридичної особи.
Результати розгляду питань порядку денного: 
усі питання порядку денного розглянуті. По питанням 1-5, 7-9 прийняті 

рішення. По шостому питанню порядку денного:
- по проекту рішення 6.1 рішення прийнято; 
- по проекту рішення 6.2 рішення не прийнято. 
6. Інформація про дивіденди.
На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 19.04.2018, рішен-

ня про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «КВБЗ» у звітному 2017 році не прийнято.

На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 20.04.2017, рішення 
про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КВБЗ» у попередньому 2016 році, не приймалося в зв’язку з відсутніс-
тю в порядку денному питання стосовно нарахування та виплати дивідендів.

Голова правління – директор (підпис) А.Д. Шабала 26.04.2018 М.П. 

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво 
«гІДромеханІЗацІЯ.»

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Гiдромеханiзацiя.», 04628646, 07301, Київська обл., м.Вишгород, Пром-
майданчик, (04596)539-47

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 04628646.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «Аудит Консалт Україна», 35572900

5. Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 19.04.2017, кво-
рум: 79,9%. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про об-
рання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2) Звiт 
Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3) Звiт 

Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2016 року та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 4) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5) Затвердження рiчного фiнансового 
звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 6) Затвердження порядку використання 
прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2016р. 7) Прийняття рiшення про припинення повноважень На-
глядової ради. 8) Про обрання Наглядової ради. 9) Про внесення змiн до Стату-
ту шляхом викладення його в новiй редакцiї в зв’язку з приведенням дiяльностi 
Товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi Товариства». Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: Обрали робочі органи зборів. За-
твердили та схвалили: звiт Голови правління, звiт Наглядової ради, звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комісії, рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2016 
рiк, основні напрями діяльності на 2017р. Прийняті рiшення: Нерозподілений 
прибуток попередніх періодів направити на покриття збитків звітного періоду. 
Переобрали Наглядову раду в попередньому складi термiном на 1 рiк, Затвер-
дили Нову редакцію Статуту. По всім питанням, що розглядалися на загальних 
зборах акціонерів рішення прийняті одноголосно.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості.Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство»львівський обласний ви-

робничий рибний комбінат»
Код ЄДРПОУ 22397707 тел 8 (032)2534712, с. Рудники, вул. Риб-

госпна, 9Миколаївського району, Львівської області. Адреса электронної 
почти: ork@ducat.com.ua.Адреса сайту: ork.informs.net.ua

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб 
емітента;ii. Текст повідомлення. Згідно з рішенням чергових загаль-
них зборів акціонерів 24 квітня 2018р (протокол 1 ) у зв’язку з достро-
ковим припиненням повноважень члена Наглядової ради:припинено 
повноваження голови та членів наглядової ради ПраТ»львівський 
обласний виробничий рибний комбінат»:- голови наглядової 
ради Дудзяного богдана михайловича ( паспорт КА 928201 вид За-
лізничним РВ УМВС України у Львівській області 14.09.1998р )- пред-
ставника фізичної особи-акціонера горностая богдана Іванови-
ча, який володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в 
кількості 11 292 шт. Перебував на посаді з 11 квітня 2008 року. Не во-
лодіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат».- члена наглядової 
ради горностай -Демцю ольгу богданівну (паспорт КЛ 069480 вид. 
Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17.04.2015р)-
представника Тзов «компанія «верона» Товариство володіє акція-
ми ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 11 218 шт, Перебу-
вала на посаді з 11 квітня 2013 року. Не володіє акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». -члена наглядової ради воще-
пинець раїси василівни (паспорт КВ 686639 вид. Галицьким РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 5.06.2001р)., перебувала на посаді 
з 11 квітня 2008 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбі-
нат» в кількості 3 шт.-члена наглядової ради ониська ореста Пе-
тровича (паспорт КВ 859623 вид. Франківським РВ ЛМУ УМВС Украї-
ни у Львівській області 25.06.1998р)-представник Тзов «магнолія». 
Товариство володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»в кіль-
кості 19 979 шт .Перебував на посаді з 24 квітня 2009 року. Не володіє 
акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат».-члена наглядової ради 
суліму володимира андрійовича(паспорт КА 968127 вид.Горо-
доцьким РВ УМВС України у Львівській області 4.11.1998р ). .Перебу-
вав на посаді з 19 квітня 2016 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський 
облрибкомбінат» в кількості 1 шт.обрано (строком на 3 роки) голову 
та членів наглядової ради ПраТ»львівський обласний виробни-
чий рибний комбінат»:- голову наглядової ради Дудзяного богда-
на михайловича ( паспорт КА 928201 вид Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській області 14.09.1998р )-представника фізичної 
особи-акціонера горностая богдана Івановича, який володіє акція-
ми ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 11 292 шт. Пред-
ставник акціонера. Не володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибком-
бінат». Посади, які обіймала особа:голова Спостережної ради 
Товариства, голова Наглядової ради Товариства.-члена наглядової 
ради горностай -Демцю ольгу богданівну (паспорт КЛ 069480 вид. 
Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17.04.2015р)-
представник Тзов «компанія «верона». Товариство володіє акція-
ми ПрАТ»Львівський облрибкомбінат» в кількості 11 218 шт. Пред-
ставник акціонера. Не володіє акціями ПрАТ «Львівський 
облрибкомбінат». Посади, які обіймала особа: перший заступник гене-
рального директора ТзОВ «Плантан-Інвест», менеджер зі збуту 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат».-члена наглядової ради онись-
ка ореста Петровича (паспорт КВ 859623 вид. Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 25.06.1998р)- представник 
Тзов «маг нолія» Товариство володіє акціями ПраТ»львівський 
облрибкомбінат» вкількості 19 979 шт. Представник акціонера. Не 
володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». Посади, які обі-
ймала особа: менеджер ТзОВ»Платан-інвест». -члена наглядової 
ради біловус володимир михайлович (паспорт КА 737253 вид.
Яворівським РВ УМВС України у Львівській обл.20.04.1998р ). Володіє 
акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 4шт.Посади, 
які обіймала особа: начальник СП «РГ-Городок».-члена наглядової 
ради суліму володимира андрійовича(паспорт КА 968127 вид.Го-
родоцьким РВ УМВС України у Львівській області 4.11.1998р ). Акціо-
нер. Володіє акціями ПАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 
1 шт..Посади, які обіймала особа: начальник СП «РГ-Комарно». Ви-
щезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі 
та посадові злочини не мають.Згідно з рішенням Наглядової ради 
ПрАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» від 24 квіт-

ня 2018р (протокол № 5) у зв’язку з з достроковим припиненням по-
вноважень члена правління: Припинено повноваження голови та 
членів Правління ПраТ»львівський обласний виробничий риб-
ний комбінат»:-голови правління Яніновича йосипа Євстахійови-
ча. (паспорт КВ  451146 вид.Яворівським РВ УМВС України у Львів-
ській області 13  червня 2000р ) перебував на посаді з 11 квітня 
2008 року Володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кіль-
кості 5 шт.-першого заступника голови правління,члена правління 
колісниченка олександра володимировича (паспорт КА 616210 
вид.Галицьким РВУМВС України уЛьвівській області 30.10.1997р ) Пе-
ребував на посаді з 11 квітня 2008 року.Акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» не володіє.-члена правління канца сергія анатолі-
йовича (паспорт КА 219978 вид. Миколаївським РВ УМВС України у 
Львівській області 22.10.1996р ). перебував на посаді з 11 квітня 
2008 року. Перебував на посаді з 19 квітня 2016 року.Акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє.-члена правління бі-
ловуса володимира михайловича, (паспорт КА 737253 вид.Яворів-
ським РВ УМВС України у Львівській обл..20.04.1998р ). перебував на 
посаді з 29 квітня 2014 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» в кількості 4шт.- члена правління чапляк галини 
григорівни, (паспорт КВ 484912 вид.Яворівським РВ УМВС України у 
Львівській обл..11 .08.2000р ). перебувала на посаді з 11 квітня 
2008 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кіль-
кості 1 шт.- члена правління рачинського володимира Євгенови-
ча (паспорт КВ 082592 вид.Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській обл..2 .03.1999р ). перебувала на посаді з 24 квітня 2009 року року 
Акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє.- члена прав-
ління Задорожного юрія Євстаховича (паспорт МС428333 вид. Бе-
режанським РВ УМВС України у Тернопільській області 15.12.1998 року) 
Перебував на посаді з 11 квітня 2013 року. Не володіє акціями 
ПрАТ»Львівський облрибкомбінат». обрано (строком на 3 роки) го-
лову та членів Правління ПраТ «львівський обласний виробни-
чий рибний комбінат»:-голову правління Яніновича йосипа Єв-
стахійовича. (паспорт КВ 451146 вид.Яворівським РВ УМВС України 
у Львівській області 13  червня 2000р ). Володіє акціями ПрАТ «Львів-
ський облрибкомбінат» в кількості 5 шт. Посади, які обіймала особа: 
голова правління ПрАТ «Львівський обрибкомбінат».-першого за-
ступника голови правління, члена правління колісниченка олек-
сандра володимировича (паспорт КА 616210 вид.Галицьким 
РВУМВС України уЛьвівській області 30.10.1997р ) Акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє. Посади, які обіймала 
особа: генеральний директор ТзОВ«Платан-Інвест», перший заступ-
ник голови правління ПрАТ«Львівський облрибкомбінат».-члена прав-
ління канца сергія анатолійовича (паспорт КА 219978 вид. Микола-
ївським РВ УМВС України у Львівській області 22.10.1996р ).Акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє. Посади, які обіймала 
особа: начальник СП»РГ-Рудники».-заступника голови правління з 
правових питань, члена правління вощепинець раїсу василівну 
(паспорт КВ  686639 вид. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львів-
ській області 5.06.2001р). Посади, які обіймала особа:начальник юри-
дичного відділу ПрАТ»Львівський облрибкомбінат», заступник голови 
правління з правових питань. Володіє акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» в кількості 3 шт. - члена правління чапляк галину 
григорівну (паспорт КВ 484912 вид.Яворівським РВ УМВС України у 
Львівській обл.11 .08.2000р. Володіє акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» в кількості 1 шт. Посади, які обіймала особа: заступник 
голови правління з економіки ПрАТ»Львівський облрибкомбінат».- 
члена правління рачинського володимира Євгеновича (паспорт 
КВ 082592 вид. Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській обл..2 .03.1999р ). Акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» 
не володіє. Посади, які обіймала особа: головний бухгалтер ТзОв 
«Платан-Інвест», головний бухгалтер ПрАТ «Львівський облрибкомбі-
нат».- члена правління Задорожного юрія Євстаховича (паспорт 
МС428333 вид. Бережанським РВ УМВС України у Тернопільській об-
ласті 15.12.1998 року. Не володіє акціями ПАТ«Львівський облрибком-
бінат». Посади, які обіймала особа:начальник СП « РГ-Ходорів». Ви-
щезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі 
та посадові злочини не мають.Особа зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації , що міститься у повідомленні, та визнає ,що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством.Голова правління 
Янінович Йосип Євстахійович

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво
«львІвський обласний виробничий рибний комбІнаТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПриваТне 

акцІонерне ТоварисТво «комПанІЯ росТок»; 
2.  Код за ЄДРПОУ: 00227560; 3. Місцезнаходження: 03067, Київ, вул.Івана 
Лепсе,буд.4; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)408-00-15 (044)454-
04-10; 5. Електронна поштова адреса: fіn@rostok.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.rostok.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Не-
чай Віра Олексіївна припинено повноваження 24.04.2018 р. на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) у зв’язку 
з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емі-
тента володіє 0,0233 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
23.04.2015 року. (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Посадова особа Член Ревізійної комісії Патрін Ігор Михайлович припи-
нено повноваження 24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням терміну дії 
повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента володіє 0,02 %. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2015 року. (згоду на роз-
криття паспортних даних не надав)

Посадова особа Член Ревізійної комісії Есіна Євгенія Іванівна припине-
но повноваження 24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням терміну дії 
повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента володіє 0,0278 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2015 року. (згоду на 
розкриття паспортних даних не надав)

Посадова особа Голова Ревізійної комісії Нечай Віра Олексіївна призна-
чено на посаду 24.04.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 24.04.2018р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному 
капіталі емітента володіє 0.0233%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду: 
Економіст з планування планово-економічного відділу, економіст з плану-
вання другої категорії фінансово-аналітичного відділу ПрАТ «КОМПАНІЯ 
РОСТОК». (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Посадова особа Член Ревізійної комісії Патрін Ігор Михайлович призна-
чено на посаду 24.04.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів (Протокол №1 від 24.04.2018р.), терміном на 3 роки. Часткою в статут-
ному капіталі емітента володіє 0.02%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: 
Начальник лабораторії, головний метролог ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК». 
(згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Посадова особа Член Ревізійної комісії Есіна Євгенія Олексіївна призна-
чено на посаду 24.04.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 24.04.2018р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному 
капіталі емітента володіє 0.0278%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду: 
В.о. начальника відділу кадрів, начальник відділу кадрів ПрАТ «КОМПАНІЯ 
РОСТОК». (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Посадова особа Голова Наглядової ради Масол Ігор Віталійович при-
пинено повноваження 24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента володіє 54,8056 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015 року. (згоду на 
розкриття паспортних даних не надав)

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами 
акціонерів та наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 24.04.2018  р. 
на підставі Статуту та Положення про наглядову раду Товариства: - Масол 
Ігор Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних не надав), обраний 
на посаду Головою Наглядової ради строком на 3 роки. Акціонер. Розмір 
пакета акцій Товариства, який йому належить - 493250 акцій на суму 17 263 
750 грн., що складає 54,8056% статутного капіталу Товариства. Посади, які 
обіймав протягом останніх п’яти років: Заступник начальника цеху, началь-
ник цеху, заступник генерального директора виробничого об`єднання «То-
челектроприлад», директор орендного підприємства, Президент компанії. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Посадова особа Член Наглядової ради Галицький Ігор Вікторович при-
пинено повноваження 24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента володіє 0,0567 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015 року. (згоду на 
розкриття паспортних даних не надав)

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами акці-

онерів та наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 24.04.2018  р. на 
підставі Статуту та Положення про наглядову раду Товариства: - Галицький 
Ігор Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не надав), обраний на 
посаду Члена Наглядової ради строком на 3 роки. Акціонер. Розмір пакета ак-
цій Товариства, який йому належить - 510 акцій на суму 17850 грн., що складає 
0,0567% статутного капіталу Товариства. Посади, які обіймав протягом остан-
ніх п'яти років: Інженер, ст.інженер, начальник цеху, директор ТОВ «Росток 
Спаркс» ЛТД. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа Член Наглядової ради Мерзлякова Людмила Олексан-
дрівна припинено повноваження 24.04.2018 р. на підставі рішення загаль-
них зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінчен-
ням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента 
володіє 0,0122 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2015 року. 
(згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами 
акціонерів та наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 24.04.2018  р. 
на підставі Статуту та Положення про наглядову раду Товариства: - Мерз-
лякова Людмила Олександрівна (згоду на розкриття паспортних даних не 
надав), обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 3 роки. Акці-
онер. Розмір пакета акцій Товариства, який їй належить - 110 акцій на суму 
3850 грн., що складає 0,0122% статутного капіталу Товариства. Посади, які 
обіймав протягом останніх п'яти років: Бухгалтер, ст.бухгалтер, начальник 
сектора, начальник бюро реалізації фінансового відділу ВО «Точелектро-
прилад», заступник начальника, начальник фінансового відділу. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження Голови Правління Морозенко Володимир Петрович припи-
нено з 24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1 від 24.04.2018р.) . Акціями Товариства володіє 0,1933%. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посаді - 1,6 р. (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Голова Правління Морозенко Володимир Петрович обрано 24.04.2018  р. 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
24.04.2018р.) Акціями Товариства володіє 0,1933%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 
3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор з 
виробничих та комерційних питань ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК», В.о. Голо-
ви Правління ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК», Голова Правління ПрАТ «КОМ-
ПАНІЯ РОСТОК. (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Повноваження Члена Правління Ющенко Алла Василівна припинено з 
24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 24.04.2018р.) . Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посаді - 3 роки. (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Повноваження Члена Правління Альошин Віталій Сергійович припинено з 
24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 24.04.2018 р.) . Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посаді - 3 роки. (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Повноваження Члена Правління Верхотурова Наталія Олександрівна при-
пинено з 24.04.2018 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Прото-
кол №1 від 24.04.2018р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посаді - 3 роки. (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Член Правління Ющенко Алла Василівна обрано 24.04.2018 р. на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, 
які обіймала ця особа за останні 5 років - Фінансовий директор ПрАТ «КОМ-
ПАНІЯ РОСТОК». (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Член Правління Альошин Віталій Сергійович обрано 24.04.2018 р. на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.)Акці-
ями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які обі-
ймала ця особа за останні 5 років -Начальник спеціального конструкторсько-
технологічного бюро ЗАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК», технічний директор 
ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК». (згоду на розкриття паспортних даних не надав)

Член Правління Верхотурова Наталія Олександрівна обрано 24.04.2018  р. 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2018р.) 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які 
обіймала ця особа за останні 5 років - В.о. заступника головного бухгалтера 
ЗАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК», головний бухгалтер ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК». 
(згоду на розкриття паспортних даних не надав) ІІІ. 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 морозенко володимир Петрович
голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)
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1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПриваТне 
акцІонерне ТоварисТво «ТерноПІльавТо», 
05441074, О.Довженка,6, місто Тернопіль, Тернопільський, Тернопiльська 
область, 46022, Україна, 0352-24-06-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: wwwternopil-avtoukravto.ua/ua/about/jur_info

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма 
«Західаудит», 33539238

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2017 року. Кво-

рум зборів: 99,99727% до загальної кількості голосів.
Перелік питань порядку денного, що розглядалися на Загальних Збо-

рах, особи, що подавали пропозиції та результати розгляду питань порядку 
денного: 1) Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Вирішили : 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної 
комісії Вишковський Роберт Анатолійович; Член лічильної комісії Кульчиць-
ка Галина Євгенівна; Член лічильної комісії Боднар Наталія Григорівна 

2) Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства. Вирішили: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Това-
риства Склярова Володимира Олександровича. 2.2. Обрати секретарем річних 
Загальних Зборів акціонерів Товариства Олексіва Сергія Володимировича.

3) Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Вирішили: 3.1. Зтвердити наступний регламент роботи Зборів:  - 
Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного 
Зборів; - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; -  Час 
для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 
15 хвилин; - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться 
після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права 
виступати без дозволу Голови Зборів; - Час виступу в дебатах по доповіді – 
до 5 хвилин; - Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, 
яке обговорюється; - Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин; - Якщо 
поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься 
обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право 
зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обгово-
рення до розгляду інших питань порядку денного Зборів; - Відповіді на пи-
тання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і 
будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/
якого належать поставлені питання; - Голова Зборів оголошує проект рішен-
ня з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товари-
ства; - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосуван-
ня; - Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) 
виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для 
голосування; - Переривання процесу голосування забороняється. Під час 
голосування слово нікому не надається; - Результати голосування підрахову-
ються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії 
по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосуван-
ня з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підра-
хунку, але до завершення Зборів; - Збори виконують свою роботу до закін-
чення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; - Через кожні дві години 
безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

4) Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. Вирішили: 4.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

5) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Вирішили: 5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2016 рік.

6) Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства. Вирішили: 6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 
2016 рік. 6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

7) Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік. Вирішили: 7.1. Затвердити річний звіт Товари-
ства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі: - Ба-
лансу Товариства станом на 31.12.2016 року; - Звіту про фінансові 
результати Товариства за 2016 рік.

8) Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році. Вирішили: 8.1. Затвердити наступ-
ний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 
2016 році: чистий прибуток Товариства, що складає 697 тис. грн. залишити 
нерозподіленим. 8.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року. Вирішили: 9.1.Схвалити укладення Товариством 
протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення на-

ступних договорів (контрактів):
-дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додат-

кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобі-
лів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 22 000 000,00 грн. (двадцять два міль-
йони гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/
або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або 
іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує  
14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додат-
кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобі-
лів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 78 000 000,00 грн. (сімдесят вісім міль-
йонів гривень 00 копійок);

-кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний 
розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 
00  копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 
якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою 
вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не переви-
щує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукуп-
ний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 
00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

9.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні 
умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річ-
ними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк 
(термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах гранич-
ної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, 
тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передаєть-
ся в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

10) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства. Вирішили: 10.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у 
зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до ви-
мог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
10.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11) Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Ви-
рішили: 11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати 
нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для дер-
жавної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на 
вчинення відповідних дій іншій особі.

12) Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання. Вирішили: 12.1.Затвердити 
Положення про Наглядову Раду Товариства. 12.2.Уповноважити Голову 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира 
Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

13) Припинення повноважень членів Наглядової Ради. Вирішили: 
13.1.Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: 
Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І.

14) Обрання членів Наглядової Ради. Вирішили: 14.1.Обрати терміном 
на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Мико-
лайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.

15) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. 
Вирішили: 15.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами На-
глядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній 
основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена 
Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду 
Товариства, строк дії договору – три роки. 15.2.Уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової 
Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів 
не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного 
№ 1-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які заре-
єструвались для участі у Зборах та мають право голосу, з питання № 14 до 
складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, виплата не проводилась.

генеральний директор  олексів с.в.
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рІчна ІнФормацІЯ
емітента цінних паперів за 2017 рік.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ», 22868414, пр-т. Пере-
моги, 67, м. Київ, Святошинський, 
03062, Україна, 0442053726

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

25.04.2018

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

www.ukrcapital.com.ua/index.
php/2014-12-09-16-17-10

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 відпові-
дальністю «АУДИТОРСЬКА ФІР-
МА «АКТИВ-АУДИТ», 30785437

5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2017 року. Кворум 
зборів: 78,26% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання членів 
лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів.3. Звіт Правління 
про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Звіт Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5. Затвердження звіту 
Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік. 6. Затвердження 
результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінан-
сової звітності за 2016 рік.7. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудитора 
по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку зо-
внішнього аудиту.8. Розподіл прибутку(покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРА-
ЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2016 року. 
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».10. Визначення кількісного складу 
Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».11. Обрання чле-
нів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ». 13.Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 
що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради.14. Про надання попередньої згоди на укладання значних право-
чинів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень вико-
навчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, 
пов’язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попере-
дня згода Загальних зборів.15. Затвердження нової редакції Статуту 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».16. Про припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».17. Про лік-
відацію Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комі-
сію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Пропозиції до переліку питань 
порядку денного не подавалися. Результати розгляду питань порядку ден-
ного:
За результатами голосування прийняті наступні рішення:1. По першому пи-
танню порядку денного: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Го-
лова лічильної комісії - Гончарова О.Ю., член лічильної комісії - Пільке-
вич  Н.М, секретар лічильної комісії - Волошина Л.В.
Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання 
протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та на-
дання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних збо-
рів. Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голо-
сів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає. 2. По другому пи-
танню порядку денного: 
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступ-
ний регламент: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 
10 хвилин. Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.3. По третьому 
питанню порядку денного: Затвердити звіт Правління про результати ді-
яльності ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік. Підсумки голо-
сування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти 
– немає; утримались – немає. 4. По четвертому питанню порядку денного: 
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
про результати діяльності за 2016 рік. Підсумки голосування: за – 

86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утри-
мались – немає. 5. По п’ятому питанню порядку денного: Затвердити звіт 
Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік. Підсумки голо-
сування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти 
– немає; утримались – немає. 6. По шостому питанню порядку денного:
Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 
річну фінансову звітність за 2016 рік. Підсумки голосування: за –  
86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утри-
мались – немає. 7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердити за-
ходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудиту по ре-
зультатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 
2016 рік. Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% 
голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає. 8. По восьмому пи-
танню порядку денного. Чистий прибуток банку за 2016 рік, що склав 
2347793,83 гривень розподілити наступним чином: - 120000,00 гривень, що 
становить 5,11% від отриманого банком прибутку за 2016 рік відрахувати 
до резервного фонду банку, загальний розмір резервного фонду банку 
буде становити 8060000,00 гривень; - 2 227 740,50 гривень затвердити, як 
розмір річних дивідендів за 2016 рік та направити на виплату безпосеред-
ньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства; - ре-
шту прибутку сумі 53,33 гривень залишити нерозподіленим. Підсумки голо-
сування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; про-
ти  – немає; утримались – немає.
9. По дев’ятому питанню порядку денного. Припинити 25 квітня 2017 року 
повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Бокія Олега Анатолійо-
вича, Євдокимова Валерія Олександровича, Радченка Андрія Анатолійови-
ча. З дати припинення повноважень (відкликання) припиняється дія 
цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами 
Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради). Підсумки голо-
сування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти 
– немає; утримались – немає. 10. По десятому питанню порядку денного. 
Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у 
кількості 5 (п’яти) осіб. Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що 
складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
11. Про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного. 
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року Доценка Бориса Борисовича 
віддано 86 321 022 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій; За обрання членом Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 
2017 року Масюк Яніну Петрівну віддано 86 321 022 голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; За об-
рання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з на-
буттям повноважень 25 квітня 2017 року Бокія Олега Анатолійовича віддано 
86 321 022 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцій; За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК 
УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року Євдо-
кимова Валерія Олександровича віддано 86 321 022 голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; За об-
рання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з на-
буттям повноважень 25 квітня 2017 року Дідуха Назара Орестовича віддано 
86 321 022 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцій. Обраними до складу Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом кумулятивного голосування вважаються 
ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з 
іншими кандидатами. Прийнято рішення:Обрати членами Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 
2017 року на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів: - До-
ценка Бориса Борисовича;- Масюк Яніну Петрівну;- Бокія Олега Анатолійо-
вича;- Євдокимова Валерія Олександровича; - Дідуха Назара Орестовича. 
12. По дванадцятому питанню порядку денного. Обрати Головою Наглядо-
вої ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисови-
ча з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року. Підсумки голосування: за – 
86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утрима-
лись – немає. 13. По тринадцятому питанню порядку денного. Встановити, 
що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконує 
свої обов’язки на платній основі. З Головою Наглядової ради укладається 
трудовий договір. Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «БАНК
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«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконують свої обов’язки безоплатно, виплата 
будь-якої винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не перед-
бачається. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові дого-
вори. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою 
Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі розмір 
винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат за формою згідно з 
Додатком № 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
за формою згідно з Додатком № 2. Уповноважити Голову Правління 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання трудового договору з 
Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Підсумки голосування: за 
– 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утрима-
лись – немає.14. По чотирнадцятому питанню порядку денного. Попередньо 
надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за даними річної фінан-
сової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися банком протягом одного року 
з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а саме:
- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку 
України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше  
40 000 000 000,00 (сорок мільярдів) гривень;- значні правочини з придбання об-
лігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною сукупною вартістю 
всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000,00 (п’ятнадцять мільярдів) гри-
вень. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 
а у разі його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непра-
цездатність) особу яка буде виконувати його обов’язки на підписання значних 
правочинів (договорів), згода на укладення яких була попередньо надана рі-
шенням Загальних зборів.Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇН-
СЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, 
тимчасова непрацездатність) особі яка буде виконувати його обов’язки при 
укладені значних правочинів (договорів), згода на укладення яких була попере-
дньо надана рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов право-
чинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку.
Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціо-
нерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; утримались – немає.15. По п’ятнадцятому питанню порядку ден-
ного. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ».Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій; проти – немає; утримались – немає.16. По шістнадцятому питанню по-
рядку денного. Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії 
Банку та Членів Ревізійної комісії Банку у повному складі (Голова Ревізійної ко-
місії – Ковтун Вікторія Володимирівна, члени Ревізійної комісії - Завіруха Ольга 
Петрівна, Бєлашова Вікторія Сергіївна) 25.04.2017 р. Підсумки голосування: 
за  – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утрима-
лись – немає.17. По сімнадцятому питанню порядку денного. Ліквідувати Реві-
зійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та припинити дію Поло-
ження про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2018 року. Кворум 
зборів: 86,47% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1.Обрання членів лі-
чильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.2.Затвердження порядку проведення Загальних зборів.3.Розгляд 
звіту Правління Банку про результати діяльності за 2017 р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Банку.4.Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради. 5.Затвердження результатів фінансово-
господарської діяльності та річного звіту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
за 2017 р. 6.Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах пере-
вірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р. та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду.7.Розподіл прибутку(покриття 
збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2017 року. 8.Про 
припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРА-
ЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 9.Визначення кількісного складу Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 10.Обрання членів Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».11. Обрання Голови Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 12.Затвердження умов цивільно-
правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради.13.Про зміну типу акціонерного товариства 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».14.Внесення змін до Статуту Банку та 
затвердження Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

15.Затвердження нової редакції: Положення про Загальні збори акціонерів 
ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ; Положення про Наглядову раду 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;Положення про Правління 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Принципів корпоративного управлін-
ня ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».16.Затвердження Положення про 
винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
17.Розподіл нерозподіленого прибутку (чистого прибутку, не виплаченого 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у вигляді дивідендів його акціоне-
рам) минулих років.
За пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих ак-
цій, у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» були внесені зміни.
Результати розгляду питань порядку денного:За результатами голосування 
прийняті наступні рішення:1. По першому питанню порядку денного: Об-
рати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Гон-
чарова О.Ю., член лічильної комісії - Пількевич Н.М., секретар лічильної 
комісії - Волошина Л.В.Вважати повноваження лічильної комісії припине-
ними після підписання протоколів про підсумки голосування з усіх питань 
порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії 
Голові Загальних зборів.
Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте2. По другому питанню порядку денного: Затвердити на-
ступний порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний 
регламент: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 
10 хвилин. Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.Рішення при-
йняте3. По третьому питанню порядку денного: Затвердити звіт Правління 
Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу Правління Банку у 
2017 році задовільною. Підсумки голосування: за – 141 228 917 голосів, що 
складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та 
є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – 18 500 106 
голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцій.
Рішення прийняте. 4. По четвертому питанню порядку денного: Затвердити 
звіт Наглядової ради Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу На-
глядової ради Банку у 2017 році задовільною.
Підсумки голосування: за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; проти – немає; утримались – 18 500 106 голосів, що складає 
11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцій. Рішення прийняте. 5. По п’ятому питанню поряд-
ку денного: 
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік. Затвердити річний звіт (річну фінан-
сову звітність) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р. Підсумки 
голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, 
які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; утримались – немає. Рішення прийняте. 6. По шостому пи-
танню порядку денного: Затвердити заходи за результатами розгляду ви-
сновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік. Підсумки голосування: 
за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть 
участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – не-
має; утримались – немає. Рішення прийняте 7. По сьомому питанню по-
рядку денного: Рішення №1:Чистий прибуток банку за 2017 рік, що склав 
10344707,92 гривень розподілити наступним чином: - 520 000,00 гривень, 
що становить 5,03% від отриманого банком прибутку за 2017 рік відрахува-
ти до резервного фонду банку, загальний розмір резервного фонду банку 
буде становити 8 580 000 гривень;- решту прибутку сумі 9 824 707,92 гри-
вень залишити нерозподіленим, - дивіденди не нараховувати та не випла-
чувати.Підсумки голосування: за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% 
голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; проти – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; утримались –немає.
Рішення прийняте. Рішення №2: Чистий прибуток банку за 2017 рік, який 
склав 10 344 707,92 (десять мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот 
сім) гривень 92 копійки, розподілити наступним чином: 520 000,00 (п’ятсот 
двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 5,03% від отриманого 
банком прибутку за 2017 рік відрахувати до резервного фонду банку. За-
гальний розмір резервного фонду банку буде становити 8 580 000,00 (вісім 
мільйонів п’ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок; решту прибутку у сумі  
9 824 707,92 (дев’ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі сімсот) гри-
вень 92 копійки затвердити, як розмір річних дивідендів за 2017 рік, та на-
правити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог 
чинного законодавства України. Підсумки голосування: за –18 500 106 голо-
сів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних
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зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 141 228 917 голосів, що 
складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та 
є власниками голосуючих акцій; утримались – немає. Рішення не 
прийняте.8. По восьмому питанню порядку денного. Припинити 25 квітня 
2018 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬ-
КИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Бокія Олега 
Анатолійовича, Євдокимова Валерія Олександровича, Дідуха Назара 
Орестовича. З дати припинення повноважень (відкликання) припиняється 
дія цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), укладених з чле-
нами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради). Підсумки 
голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, 
які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
проти – немає; утримались – немає. Рішення прийняте. 9. По дев’ятому 
питанню порядку денного. Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 6 (шість) осіб.
Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте. 10. По десятому питанню порядку денного. Обрати чле-
нами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям 
повноважень 25 квітня 2018 року на строк не біль ніж до наступних річних 
Загальних зборів акціонерів, наступних осіб:- Доценка Бориса Борисовича;- 
Масюк Яніну Петрівну;- Бокія Олега Анатолійовича;- Прядко Олега Анатолі-
йовича;- Дідуха Назара Орестовича; - Євдокимова Валерія Олександрови-
ча. Підсумки голосування: За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року До-
ценка Бориса Борисовича віддано – 159 729 023 голосів акціонерів, які бе-
руть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 
набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Масюк Яніну Петрівну віддано –  
159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцій; За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Бокія 
Олега Анатолійовича віддано –159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; За обрання членом На-
глядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 
25 квітня 2018 року Прядко Олега Анатолійовича віддано –159 729 023 голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій; За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Дідуха Назара Орестовича 
віддано –159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій;за обрання членом Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 
2018 року Євдокимова Валерія Олександровича віддано –159 729 023 голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій. Рішення прийняте.11. Про підсумки голосування по одинадцятому питан-
ню порядку денного. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇН-
СЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича з набуттям повноважень  
25 квітня 2018 року. Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.Рішення прийняте
12. По дванадцятому питанню порядку денного. Затвердити умови договорів, 
що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та встановити 
розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.Уповноважи-
ти Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання 
трудових та цивільно-правових договорів, що будуть укладені з Головою та 
членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте. 13. По тринадцятому питанню порядку денного. Тип ак-
ціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не змінюва-
ти, залишити публічним акціонерним товариством. Підсумки голосування: 
за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть 
участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – не-
має; утримались – немає.Рішення прийняте.14. По чотирнадцятому питан-
ню порядку денного. 
Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут ПАТ «БАНК «УКРАЇН-
СЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.Підсумки голосування: за –159 729 023 
голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – не-
має. Рішення прийняте. 15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного. 
Затвердити у новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів 
ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;Положення про Наглядову раду 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; Положення про Правління 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Принципи корпоративного управ-
ління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Підсумки голосування: 
за  –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть 
участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – не-
має; утримались – немає. Рішення прийняте

16. По шістнадцятому питанню порядку денного. Затвердити Положення 
про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ». Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% 
голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає. Рішення прийняте. 
17. По сімнадцятому питанню порядку денного. Нерозподілений прибуток 
банку, який склав 9 191 520,40 (дев’ять мільйонів сто дев’яносто одна тися-
ча п’ятсот двадцять) гривень 40 копійок, затвердити як розмір дивідендів за 
минулі роки, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з 
урахуванням вимог чинного законодавства України. За –18 500 106 голосів, 
що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій; проти – 141 228 917 голосів, що складає 
88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцій; утримались – немає. Рішення не прийняте.
6. Інформація про дивіденди :

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 2227740,5 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0,019 0

Сума виплачених/ пере-
рахованих дивідендів, грн

0 0 2226850,04 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - 12.06.2017 -

Дата (дати) перерахуван-
ня/ відправлення дивіден-
дів безпосередньо акціо-
нерам із зазначенням сум 
(грн) перерахованих/ від-
правлених дивідендів на 
відповідну дату
13.10.2017 2215967,68
18.10.2017 8391,11
20.10.2017 2491,25
опис:
Річними загальними Зборами акціонерів Банку, які відбулися 24 квітня 
2017 року було прийнято рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.  
18 травня 2017 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ»,(протокол № 56) були прийняті рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
2016 рік, порядок та строк їх виплати.На підставі зазначених рішень були 
визначені:Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів за 2016 рік - 12 червня 2017 року; Порядок виплати дивідендів, а 
саме: - виплатити акціонерам банку всю суму дивідендів - 2227740,50 (два 
мільйони двісті двадцять сім тисяч сімсот сорок) гривень 50 копійок - в 
грошовій формі, в повному обсязі, з врахуванням вимог законодавства 
щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кож-
ного акціонера з розрахунку (2227740,50/111778250) = 0,01993 грн. на одну 
просту акцію; - строк виплати дивідендів: з 20 липня 2017 року по 20 жовт-
ня 2017 року включно.
Виплату дивідендів було здійснено безпосередньо акціонерам Банку у ви-
значений термін та наступним чином: Акціонерам – клієнтам Банку, які ма-
ють поточні або поточні (карткові) рахунки відкриті в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬ-
КИЙ КАПІТАЛ» - шляхом перерахування суми дивідендів на відповідний 
рахунок. Акціонерам - фізичним особам, які не є клієнтами Банку - грошови-
ми коштами через касу Банку за його місцезнаходженням (м. Київ, пр-т Пе-
ремоги, 67; час роботи: з 9.00 до 17.00 без перерви, при наявності у фізич-
ної особи паспорта та ідентифікаційного коду); виплата дивідендів також 
здійснювалась шляхом перерахування коштів на банківські рахунки або 
надсилання їх у поштові відділення відповідно до реквізитів, зазначених в 
поданих акціонерами письмових заявах про перерахування дивідендів. 
Банк виступив по відношенню до акціонерів - фізичних осіб податковим 
агентом, у зв’язку з чим з суми нарахованих дивідендів перед виплатою 
акціонеру, Банком утримувалась належна сума податків. Акціонерам - 
юридичним особам, які не є клієнтами Банку, виплату здійснили шляхом 
перерахування суми дивідендів на поточний рахунок акціонера, зазначе-
ний у його банківських реквізитах, які вказані у заяві про перерахування 
дивідендів. Заяви про перерахування дивідендів надсились на ім’я Голови 
Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Тіхомірова О.В., за адре-
сою: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67. Річними загальними Зборами акці-
онерів Банку, які відбулися 24 квітня 2018 року прийнято рішення дивіден-
ди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. В.о. Го-
лови Правління Чечіль Є.М. 25.04.2018 р.
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

151

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
“ДТек ДнiПрообленерго”

річна інформація  
емітента цінних паперів

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО", 
23359034, Дніпропетровська , 
Бабушкiнський, 49107, Днiпро, шосе 
Запорiзьке, 22 056-373-50-59,

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

27.04.2018

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

www.doe.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"МАКАУДИТСЕРВIС", 21994619 

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

В звітному періоді були проведені 
річні Загальні збори акціонерів.
Дата проведення - 21.04.2017
Особа, що iнiцiювала проведення 
загальних зборiв: Наглядова рада 
ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО».
Пропозицiї до перелiку питань до 
порядку денного не надходили.
Порядок денний (перелiк питань, що 
виносяться на голосування):
1.Обрання Лiчильної комiсiї рiчних 
Загальних зборiв Товариства. 
Затвердження регламенту роботи 
рiчних Загальних зборiв Товариства.
2.Звiт Виконавчого органу Товари-
ства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк.
5.Затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк. 
6.Розподiл прибутку (покриття 
збиткiв) за пiдсумками роботи 
Товариства у 2016 роцi. Нарахування 
та виплата частини прибутку 
(дивiдендiв) за пiдсумками роботи 
Товариства у 2016 роцi. 
7.Попереднє надання згоди на 
вчинення Товариством значних 
правочинiв 
8.Надання згоди на вчинення 
Товариством правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть.
9.Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного періоду (2017рік) рішення про виплату ди-
відендів станом на дату розкриття річної звітності не приймалось. 
За результатами попереднього періоду (2016 рік) Загальними збора-
ми Товариства від 21.04.2017 прийнято рішення про спрямування 
частини чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Товари-
ства за 2016 рік, у розмірі 235 590 380.44 грн. на виплату дивідендів. 
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 06.06.2017 визначено 
21.06.2017 датою складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 
Сума виплачених дивідендів за 2016 рік - 74428156.08 грн. (у тому 
числі дивіденди на державну частку).

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«ФармацевТичне ПІДПриЄмсТво сПраТлІ»

ПовІДомленнЯ
про виникнення особливої інформації 

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

i. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фар-

мацевтичне підприємство СПРАТЛІ»
Код за ЄДРПОУ: 20069005
Місцезнаходження: 02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к. 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 239-07-21
Електронна поштова адреса: office@spratli.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://20069005.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПРАТЛІ» (Про-
токол № б/н від 25.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових 
осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Березняк Вiктор 
Євгенiйович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПРАТЛІ» (Прото-
кол № б/н від 25.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента: 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебував на посаді з 28.04.2014 р. по 25.04.2018 р. 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Золотько Вiктор 
Євгенович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПРАТЛІ» (Прото-
кол № б/н від 25.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента: 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебував на посаді з 28.04.2014 р. по 25.04.2018 р.

обрано. Голова Наглядової ради – Березняк Вiктор Євгенiйович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
25.04.2018  р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього 
складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «СПРАТЛІ» (Протокол № б/н від 25.04.2018 р.), та рішення засі-
дання Наглядової ради (Протокол № б/н від 25.04.2018 р.). Строк, на який 
призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента: 0 %. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
Генеральний директор підприємства з іноземними інвестиціями у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю «КИУЛОНГ» (код ЄДРПОУ 
14293230, місцезнаходження – м. Київ -232, вул. Закревського 63, к.-1.).

обрано. Член Наглядової ради – Золотько Вiктор Євгенович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Нагля-
дової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СПРАТЛІ» (Протокол № б/н від 25.04.2018 р.). Строк, на який при-
значено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емі-
тента: 0 %. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
Генеральний директор ТОВ Керуюча компанія «Дунаєвецький ливарно-
механічний завод» з 24 червня 2013 р. 

Припинено повноваження. Ревізор – Полтавченко Лариса Федорiвна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПРАТЛІ» (Протокол 
№ б/н від 25.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емі-
тента: 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді з 28.04.2014 р. по 25.04.2018 р.

обрано. Ревізор – Полтавченко Лариса Федорiвна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із 
закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПРАТЛІ» (Про-
токол № б/н від 25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Відсутня непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор під-
приємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИУЛОНГ» .

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

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

генеральний директор  Золотько Ірина Євгенівна
26.04.2018р.
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Публiчне акцiонерне ТоварисТво “вгП”
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкри-
та відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітента-
ми цінних паперів.

голова правлiння- 
генеральний директор Мiрецький Iлля Борисович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018

(дата)

особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ВГП"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, Луцьк, Геогiя Гонгадзе,25
4. Код за ЄДРПОУ
01880724
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 78 91 05 0332 78 91 50
6. Електронна поштова адреса
i.ostapuk@vgp.in.ua

ii. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

в мережі 
Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

№
 з/п

Дата 
прийняття 

рішення

гранич-
на 

сукуп-
ність 

вартості 
право-
чинів 

(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінан-

сової звітності 
(тис. грн)

співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2018 300000 455708 65.83

Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (про-
токол №1 вiд 24.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
перiоду з 24 квiтня 2018 року по 30 квiтня 2019 року: договорiв постав-
ки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, позики, 
договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв май-
нової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, 
договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно неру-
хомого майна Товариства) на суму до 300.000.000,00 (триста мiльйонiв) 
гривень включно (еквiвалент цiєї суми в валютi) стосовно кожного 
окремо укладеного правочину, що становить 65,83% вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства з 
обов’язковим попереднiм наданням дозволу Наглядовою радою Това-
риства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 300 000 тис грн. Вартiсть 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 455 708 тис.
грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв 65,83%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 34 366 
256. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 34324769. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосувала 
"за" прийняття рiшення - 34324769, "проти" - немає.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
Повідомлення 

 про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) 
емітента 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Прометей - Телеком"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

33792630

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь вул. Крас-
нофлотська, буд.170

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(062) 206-69-22 (062) 206-69-22

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

gorohovik@altera-finance.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://33792630.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонер-
ного товариства

2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права 

власності на акції в депозитарній системі або акціонером 25.04.2018 
р. Частка акціонера Публичне акціонерне товариство «Страхова 
компанія» Кремінь», Код за ЄДРПОУ 24559002, місцезнаходження 

м.Київ вул.Інститутська,19-Б у загальній кількості акцій змінилася з 
19.226% до12,402%, у тому числі частка у загальної кількості голо-
суючих акцій змінилася з 19.226% до12,402%. Дата повідомлення 
емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депо-
зитарній системі або акціонером 25.04.2018 р. Частка акціонера 
Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління 
активами»Альтера Єссет Менеджмент»(Закритий недиверсифікова-
ний венчурний пайовий фонд «Альтера Перший»), Ідентифікаційний 
код з торговельного, судового або банківського реєстру 32856284-
233064, місцезнаходження м.Київ пр-т Голосіївський,70 у загальній 
кількості акцій змінилася з 12.424% до 12.444%, у тому числі частка 
у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 12.424% до 
12.444%. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік 
права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 
25.04.2018 р. Частка акціонера Товариство з додатковой відпові-
дальністю «Енергоінвест Трейдінг», Код за ЄДРПОУ 38915177, міс-
цезнаходження Донецька обл., м.Миколаївка, вул.Європейська, 
буд120 у загальній кількості акцій змінилася з 20.654% до 2.806%, у 
тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 
20.654% до 2.806%. Дата повідомлення емітента особою, що здій-
снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акці-
онером 25.04.2018 р. Частка акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМІСТ», Код за ЄДРПОУ 
39851654, місцезнаходження Олеся Гончара, буд.43-В, м.Київ, 
01054 у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 10.423%, у 
тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 
0.000% до 10.423%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ ганцева свiтлана василiвна

М.П.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “ПромеТей - Телеком”
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ПублІчне акцІонерне ТоварисТво 
“волоДарсько-волинський 

льоноЗавоД”
річна інформація емітента цінних паперів

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента

Публічне акціонерне 
товариство "володарсько-
волинський льонозавод", 
00306012, 12122 Житомир-
ська обл. Хорошівський р-н 
с.Рижани вул.Заводська, 1, 
(04145)3-37-24

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

25.04.2018 

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

lіnenofdesna.com/fіlіjі

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

Приватне підприємство 
"Аудиторська фірма "Екаунт", 
31133478

5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 28.04.2017р. Порядок денний: 1.Обрання членів Лічильної комісії, 
голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. 2.Звіт гене-
рального директора про результати діяльності за 2014-2016р. Прийняття 
рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту та основних на-
прямків та планів діяльності Товариства на 2017р. 3.Звіт Наглядової ради 
за результатами діяльності у 2014-2016р. та прийняття рішень за наслід-
ками розгляду звіту. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2014-2016р., їх затвердження. 5.
Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2014-2016р.  
6.Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і покриття 
збитків Товариства за 2014-2016р. 7.Зміна типу акціонерного товариства 
та зміна найменування Товариства. 8.Переобрання членів Наглядової 
ради та Ревізійної комісії. 9.Затвердження умов цивільно-правових дого-
ворів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Реві-
зійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради та Ревізійної комісії Товариства. 10.Внесення змін та доповнень 
до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
11.Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх 
у новій редакції. 12.Схвалення значних правочинів, які були вчинені Това-
риством у 2014-2016р. 13.Попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
рішення. Постановили по пунктам: 1.Обрати Осипову О.С. головою, а 
Храброва В.І. членом Лічильної комісії; обрати головою Зборів Шевчука 
Ю.М., а секретарем Павлюк Г.В.; встановити регламент: доповіді  
10-20 хв.; відповіді на запитання до 5 хв. Голосування з усіх питань по-
рядку денного здійснюються бюлетенями. 2. Затвердити звіт про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016р.  
3.Затвердити звіт Наглядової ради за 2014-2016р. 4.Затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това-
риства за 2014-2016р. 5.Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 
2014-2016р. 6.У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками ро-
боти Товариства в 2014-2016р., не розподіляти прибутки, дивіденди не 
нараховувати. 7.Змінити тип ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 
з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товари-
ство. 8.Відкликати весь склад Наглядової ради та Ревізійної комісії. Об-
рати членами Наглядової ради, терміном до проведення наступних річ-
них Зборів: Сітенко Т.О., Сітенко Д.О., Бурика О.І. Обрати членами 
Ревізійної комісії, терміном на 3 роки: Храброва В.І., Павлюк Г.В., Ярем-
чук В.М. 9.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради. Обрати генерального директора 
Шевчука  Ю.М. особою, яка уповноважується на підписання договорів з 
головою та членами Наглядової ради. 10.Затвердити нову редакцію ста-
туту ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод". Доручити генерально-
му директору Шевчуку Ю.М. здійснити всі необхідні дії для державної 
реєстрації статуту ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод". 11-13.
Залишити питання без розгляду. 
Питання №1-10 розглянуті, проголосовані одноголосно "ЗА" - 100% від 
присутніх на Зборах, питання №11-13 не розглядалися, про що складе-
но протокол №1. Скликання загальних Зборів ініціювала наглядова 
рада. Пропозиції до переліку порядку денного подавала наглядова 
рада, інших пропозицій по зміні порядку денного не було. Інші Збори не 
ініціювалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
“українська бiрЖа”

річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА", 36184092 
01004, м. Київ, 
вул. Шовковична, буд. 42-44,
044 495 74 74

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

27.04.2018

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

ux.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ААН "СейЯ-Кiрш-
аудит", 24263164 

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

Річні Загальні збори акціонерів були 
проведені 20.04.2017.
Перелiк питань, що розглядались на За-
гальних зборах акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та cекретаря 
Зборiв. 
3. Звiт Голови Правлiння про дiяльнiсть 
Правлiння за 2016 рiк та затвердження 
рiчного звiту ПАТ «УКРАЇНСЬКА 
БIРЖА».
4. Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї про ре-
зультати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi за 2016 рiк та 
затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї щодо рiчного звiту та балансу 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» за 2016 рiк.
5. Звiт Голови Бiржової ради щодо 
дiяльностi Бiржової ради за 2016 рiк.
6. Затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 
на 2017 рiк.
7. Про переобрання Бiржової ради 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
8. Про переобрання Правлiння 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
9. Про переобрання Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
Пропозицiю акцiонера - фiзичної особи 
не було включено до проекту порядку 
денного рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв у зв’язку з недотриманням 
акцiонером строку встановленого ч 1. 
ст. 38 Закону. 
З усiх питань порядку денного прийнятi 
рiшення.

6.Інформація про дивіденди. Дивіденди не сплачуються, згiдно 
зі ст.21 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не 
пiдлягає розподiлу мiж її засновниками (учасниками)/
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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 «Трест «Пiвдензахiденергобуд», 
Код за ЄДРПОУ 00118434, Адреса: Україна, 62371, Харківська обл., 
Дергачiвський р-н, с. Подвiрки, вул. Набережна, 1, тел.: (057) 783-68-07

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://trest-pzeb.pat.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи  
аудиторської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА «КОНСУЛЬТ- ХАРКIВ», 23914079

5. Інформація про загальні збори: 
30.05.2017 проведено річні загальні збори. 
Питання порядку денного:
1. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних 

зборiв.
3. Звiт Генерального директора пр пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2016 рiк та затвердження плану на 2017 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

4. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 

5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.

9. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової 
ради ,затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними.

10. Про затвердження Положення про Наглядову раду, Положення 
про Ревiзiйну комiсiю та Положення про загальнi збори. 

11. Прийняття рiшення про замiну штампу та печатки Товариства.
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило. 
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1) Затвердити на посадi Голови зборiв Зозулю Андрiя Володимиро-

вича, на посадi секретаря зборiв Юровську Юлiю Борисiвну. Погодити 
передачу депозитарнiй установi Фондовий центр «Спiвдружнiсть» за 
договором повноважень лiчильної комiсiї.

2) Затвердити запропонований порядок проведення зборiв (регла-
мент).

3) Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi за 2016 рiк та план на 2017 рiк. Роботу вико-
навчого органу визнати задовiльною. 

4) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 
5) Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 
6) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, зокрема баланс 

та фiнансовi результати. 
7) У зв`язку з тим, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства 

у 2016 роцi - збиток, дивiденди не нараховувати i не сплачувати. 
8) Обрати Наглядову раду у складi:
- Бурда Олександр Михайлович;
- Рубан Тарас Анатолiйович;
- Юдiна Людмила Станiславiвна;
- Кривцов Володимир Михайлович;
- Агалакова Нiна Павлiвна.
Рiшення за питаннями № 8, № 9, № 10 та № 11 не прийнятi. 
6. Інформація про дивіденди: 
Дивiденди за 2016 рiк не нараховувались та не сплачувались в 

зв`язку з отриманими збитками. Дивiденди за 2017 рiк не нараховува-
лись з причини вiдсутностi рiшення загальних зборiв про їх нарахуван-
ня та отриманими збитками. 

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 «арТвайнерІ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, 

вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.artwinery.com.ua/ua/
presscenter/yearlyreport.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 
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного това-

риства «Артвайнері» 24 квітня 2018 р., протокол № 1, прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість 
яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансо-
вої звітності, які можуть вчинятися ПрАТ «Артвайнері» протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, в період з  
«24» квітня 2018 року до «23» квітня 2019 року (включно), укладених з ПУ-
БЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖ-
НАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829,  
МФО 334851), граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 гривень, а саме:

- правочини, предметом (характером) яких є: одержання/пролонгація 
ПрАТ «Артвайнері» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), га-
рантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продук-
тів/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) ПрАТ «Артвайнері» в 
заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів в забезпечення виконан-
ня зобов'язань (в т.ч. договору поруки) ПрАТ «Артвайнері» та/або забезпе-
чення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПрАТ «Артвай-
нері» і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальни-

ми зборами акціонерів вищезазначених правочинів не може перевищувати 
300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Надати Наглядовій раді ПрАТ «Артвайнері» повноваження без отри-
мання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвай-
нері»:

- погоджувати умови вище вказаних значнх правочинів з усіма можливи-
ми змінами та доповненнями, які будуть укладатись ПрАТ «Артвайнері» в 
період з «24» квітня 2018 року до «23» квітня 2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) ПрАТ «Артвай-
нері», яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, 
тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укла-
дання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами 
ПрАТ «Артвайнері» значних правочинів, з усіма змінами та доповненнями 
до них, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами 
акціонерів. 

Генеральному директору доручено, з правом передоручення іншій фі-
зичній особі шляхом видачі довіреності, оформленої відповідно до вимог 
чинного законодавства, або виконуючому обов'язки Генерального директо-
ра ПрАТ «Артвайнері», оформляти і підписувати, попередньо погоджені 
Наглядовою радою ПрАТ «Артвайнері», значні правочини.

Вартість активів ПрАТ «Артвайнері» за даними останньої річної фінан-
сової звітності становить 632 188 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів ПрАТ «Артвайнері» за даними останньої річної фінансової звітності  
(у відсотках) - 47,454 %.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Артвайнері» - 3 662 044.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 3 651 324.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  - 3 651 324.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення - 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  Толкачов І.е.
25.04.2018

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «ТресТ «ПiвДенЗахiДенергобуД»
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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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво « київський 
санiТарно-Технiчний 
ЗавоД», 01412450Київська, Свято-
шинський, 03148, Київ, Сiм’ї Соснiних,  7 
044 494 49 47,

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

26.04.2018

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

http://kstz.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Аудит Консалт Україна». , 35572900 

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017

Дата виплати 
дивідендів
Опис Згiдно ПРОТОКОЛу № 23 чергових рiчних Загаль-

них зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства "Київський санiтарно-технiчний завод" вiд 
"21" квiтня 2017 року прийнято рiшення: Вирiшили: 
не здiйснювати розподiл прибутку, рiчнi дивiденди 
за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати, ви-
користати отриманий у 2016 роцi прибуток для по-
криття збиткiв за попереднi перiоди.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 49821 36448
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28101 30250
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6742 141
Сумарна дебіторська заборгованість 6976 265
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 33
Власний капітал -2300 -3645
Статутний капітал 1680 1680
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6032 -7377
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 19181 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 19567 37758
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0.04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0.04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 33600000 33600000
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

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 ТоварисТво 
«ЗакарПаТТЯ-авТо»

2. Код за ЄДРПОУ 
05495458
3. Місцезнаходження 
88000 м. Ужгород, О. Блистіва,20
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0312) 66-08-45 (0312) 66-08-45
5. Електронна поштова адреса 
avtos@za.uz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://zakarpattya-avto.ukravto.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 значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомос-
ті щодо правочинів: характер правочинів: кредитні договори з фінансови-
ми установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує  
40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість право-
чинів: 40000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 19877 тис. грн; співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 201,23761%; загальна кількість го-
лосуючих акцій: 208 930; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 208 930; кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» прийняття рішення: 208 930; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

2). Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відо-
мості щодо правочинів: характер правочинів: договори застави (іпотеки) з 
фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за 
зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в 
заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого не перевищує  
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість право-
чинів: 200000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 19877 тис. грн; співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 1006,18806%; загальна кількість го-
лосуючих акцій: 208 930; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 208 930; кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» прийняття рішення: 208 930; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

3) Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомос-
ті щодо правочинів: характер правочинів: договори надання/отримання 
фінансової допомоги, гранична сукупна вартість яких не перевищує  
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість право-
чинів: 100000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 19877 тис. грн; співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 503,09403%; загальна кількість го-
лосуючих акцій: 208 930; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 208 930; кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» прийняття рішення: 208 930; 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 відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.

генеральний директор сиволожський Дмитро 
вячеславович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 
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особлива інформація ПраТ «Приватне акціонерне товариство 
«обрiй iнк.» ( код ЄДРПОУ 22948596), адреса: 03035, м. Київ, 
вул. вул. Кудряшова, 7,. тел. (044)-4906522, E-mail: hq@obriy.ua відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрій Інк.» від 
25.04.2018р. ЗвІльнено з 25.04.2018р:ревізор акціонерного това-
риства Дубас сергiй михайлович (частка в статутному капіталі= 
0%, 0 акції), обіймав посаду з 25.04.2014р. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрiй Iнк.» від 
25.04.2018р. обрано з 25.04.2018р., безстроково: ревізор акціо-
нерного товариства скрипченко-степанець віталій ростиславо-
вич (частка в статутному капіталі= 0%, 0 акцій), інша посада:  
ПрАТ « Обрiй Iнк.»-менеджер з адміністративної діяльності, попере-
дня посада: ТОВ «Саміт Моторз Україна»- Начальник відділу продажу 
автомобілів з пробігом.

Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей, не дали зго-
ди на розкриття паспортних даних.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

особлива інформація ПраТ «Приватне акціонерне товариство 
«обрiй iнк.» ( код ЄДРПОУ 22948596), адреса: 03035, м. Київ, 
вул. вул. Кудряшова, 7,. тел. (044)-4906522, E-mail: hq@obriy.ua.відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 25.04.2018р. Відповідно до Статуту Товариства та 
рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрій Інк» від 
25.04.2018р.:Уповноважено Генерального Директора ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Обрій Інк» Грицая Андрія Івановича 
на підписання від імені Товариства на суму до 100 000 000,00 гривень: 
договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додатко-
вих договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють 
або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-
продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земель-
них ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контр-
актації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, 

довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земель-
ної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди 
(включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) 
транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, заста-
ви, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельно-
го підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капіталь-
ному будівництві, виконання науково-дослідних або 
дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, переве-
зення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на то-
варному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручен-
ня, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, 
банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факто-
рингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передан-
ня виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпоряджен-
ня майновими правами інтелектуальної власності, створення за 
замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, 
державного замовлення, комерційного посередництва та агентської 
діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовніш-
ньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, фран-
чайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, 
переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора 
у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 тисяч грн., ринко-
ва вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рішення: 100 000 тис. грн.,

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 43597 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
229,37358 %.

Загальна кількість голосуючих акцій 340; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 340; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 340; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення 0.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. За-
гальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство «Смiлаагропостач» 2. Код за ЄДРПОУ00908703 3. Місцезна-
ходження 20700, Черкаська обл., м.Смiла, вул.Жовтнева, 77 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс (0233) 4-40-63 (0233) 4-40-63 5. Електронна 
поштова адреса 00908703@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.sap.at24.com.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Смiлаагропостач», протокол № 1/18 вiд 
25.04.2018 року у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень припиненi 
повноваження: 

Голова Наглядової ради – Безсонний Сергiй Миколайович. згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отри-
мано, володiє часткою в статутному капiталi 40,28% (64017,25грн.). Осо-
ба перебувала на посадi голови Наглядової ради з 17.04.2015р. по 
25.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

Член Наглядової ради – Зiмен Ольга Iванiвна згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 9,75% (15491,25 грн.).Особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 17.04.2015р. по 25.04.2018р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Член Наглядової ради – Зiмен Любов Iванiвна згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi. Особа перебувала на посадi члена На-
глядової ради з 17.04.2015р. по 25.04.2018р. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Директор – Яненко Дмитро Анатолiйович згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє част-
кою в статутному капiталi 34,26% (54456,50грн.). Особа перебувала на 
посадi Директора з 17.04.2015р. по 25.04.2018р. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Смiлаагропостач», протокол № 1/18 вiд 
25.04.2018 року у зв’язку з обранням органiв товариства обрано: 

Член Наглядової ради – Безсонний Сергiй Миколайович згоди поса-
дової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отрима-
но, володiє часткою в статутному капiталi 40,28 % (64017,25грн.). Попе-
редньо займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ «Смiлаагропостач». 
Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Член Наглядової ради – Зiмен Ольга Iванiвна згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 9,75% (15491,25 грн.). Попередньо займа-
ла посади: член Наглядової ради ПрАТ «Смiлаагропостач». Особа об-
рана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Член Наглядової ради – Безсонна Наталiя Валерiївна згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, 
володiє часткою в статутному капiталi 0,32% (502,50грн.). Попередньо 
займала посади: ревiзор ПрАТ «Смiлаагропостач». Особа обрана на по-
саду термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Директор – Яненко Дмитро Анатолiйович згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє част-
кою в статутному капiталi товариства в розмiрi 34,26% (54 456,50 грн.). 
Попередньо займав посади: Директор ПрАТ «Смiлаагропостач». Особа 
обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «Смiлаагропостач» 
протокол № б/н вiд 25.04.2018р., у зв’язку з обранням Наглядової ради 
обрано: 

Голова Наглядової ради – Безсонний Сергiй Миколайович згоди поса-
дової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отрима-
но, володiє часткою в статутному капiталi 40,28 % (64017,25 грн.). Попе-
редньо займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ «Смiлаагропостач». 
Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Директор Яненко Дмитро 
анатолiйович

ПраТ «ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «обрiй iнк.»

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «смiлаагроПосТач»
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Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«оДесахарчореммаШ»

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 «оДесахарчорем-
маШ», 00383834, 65013 одеська область м.одеса вул.миколаївський 
шлях 197, (048) 728-40-83, 728-40-85

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію oprm.informs.net.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з обмеженою відпо-
відальністю, 23865010

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 30.04.2017

Перелiк питань порядку денного:
1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Това-

риства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства.3.Прийняття рiшень 
з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства, у тому числi 
затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування.4.Звiт Правлiння Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. Визначен-
ня основних напрямiв дiяльностi Товариства.5.Звiт Наглядової ради То-
вариства за 2012-2016 р.р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради Товариства.6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2012-2016 р.р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.7.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства 
та рiчних звiтiв Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рiшення щодо 
розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття 
рiшення щодо виплати дивiдендiв.8. Припинення повноважень голови 
та членiв Наглядової ради та Ревiзора Товариства.9.Обрання членiв 
Наглядової ради Товариства.10.Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 
ради.11.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.12. Затвердження 
умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з 
членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з 
членами Ревiзiйної комiсiї.13.Прийняття рiшення про припинення 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕМ-
МАШ» шляхом перетворення у товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю.14.Встановлення строку пред’явлення вимог кредито-
рами.

15.Про утворення комiсiї з припинення Товариства та обрання її скла-
ду. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв органiв 
Товариства.16.Затвердження порядку, умов та строкiв обмiну акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ» 
на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, 
що створюється шляхом перетворення.17.Затвердження плану, порядку 
та умов здiйснення перетворення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ» у товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю.18.Прийняття рiшення про попереднє схвалення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного року 
з дати прийняття цього рiшення, а також прийняття рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданнi Правлiнням 
Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: по питаннях порядку 
денного №1-8, 10, 12-14, 16-18 прийняттi рiшення «ЗА»; по питанню по-
рядку денного №9: Обрано членами Наглядової ради Шиляєва Володи-
мира Васильовича, Рябого Володимира Григоровича; по питанню порядку 
денного №11: Обрано членами Ревiзiйної комiсiї Товариства Липського 
Григорiя Петровича, Стоєва Василя Миколайовича, Лучинець Лiлiю 
Данилiвну; по питанню порядку денного №15 Створено комiсiю з припи-
нення Товариства та обрати її у складi: голова комiсiї - Кулик Сергiй Федо-
рович, Воденюк Лариса Володимирiвна.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«рІвне-авТо»

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 ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 05391175
3. Місцезнаходження: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110А
4. Міжміський код, телефон та факс:(0362)28-44-29,  

(0362)643-110
5. Електронна поштова адреса: urist@rvnauto.rivne.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://rivne-avto.ukravto.ua/ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення 

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-
ревищує 10 відсотків статутного капіталу

ii. Текст повідомлення 
26.04.2018р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» (далі - Товариство) прийнято рішення 
про збільшення статутного капіталу Товариства на 4 880 001,00 грн. 
шляхом приватного розміщення 4 647 620 шт. простих іменних акцій 
Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 1,05 грн. за акцію, 
за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення –  
4 647 620 шт. простих іменних акцій. 

Номінальна вартість однієї акції – 1,05 грн.
Ціна розміщення однієї акції, визначена (затверджена) рішенням 

єдиного акціонера (рішення №1 від 26.04.2018 р.) у розмірі 1,05 грн., 
що дорівнює номінальній вартості та є вищою за ринкову вартість, 
визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні това-
риства» та затверджену рішенням Наглядової Ради Товариства (про-
токол №05/04/2018-1 від 05.04.2018 р.).

Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета 
акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, 
які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме 
єдиного акціонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ», яке до розміщення володіє акціями Товариства в 
кількості – 15 346 187 шт., що становить 100% у статутному капіталі.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони 
розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату 
прийняття рішення - 30,2852%.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій Товариства, 
які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на 
дату прийняття рішення - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в акції, що розмі-
щуються - обсяг прав інвесторів визначений Статутом та законодав-
ством України.

Спосіб оплати акцій - оплата акцій здійснюється виключно грошо-
вими внесками в національній валюті (гривні).

Мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів 
- усі залучені від розміщення акцій кошти будуть використані для по-
повнення товарних запасів Товариства, а саме 100 % фінансових ре-
сурсів, залучених від розміщення акцій, будуть направлені на при-
дбання товарних автомобілів.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про роз-
міщення, не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - Товари-
ство зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розмі-
щення акцій, для покриття збитків від господарської діяльності.

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 хом’як в.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«ЗакарПаТТЯ-авТо»

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 ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
05495458
3. Місцезнаходження 
88000 Ужгород О. Блистіва,20
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0312) 66-08-45 (0312) 66-08-45
5. Електронна поштова адреса 
avtos@za.uz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
http://zakarpattya-avto.ukravto.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 розміщення цінних паперів на суму, що пере-
вищує 10 відсотків статутного капіталу

ii. Текст повідомлення 
1).26.04.2018р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (далі - Товариство) прийнято рі-
шення про збільшення статутного капіталу Товариства на  
2 855 250,00 грн. шляхом приватного розміщення 38 070 шт. простих 
іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 
75,00 грн. за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 38 070 шт. 
простих іменних акцій. 

Номінальна вартість однієї акції – 75,00 грн.
Ціна розміщення однієї акції, визначена (затверджена) рішенням 

єдиного акціонера (рішення №1 від 26.04.2018 р.) у розмірі 75,00 грн., 
що дорівнює номінальній вартості та є вищою за ринкову вартість, ви-
значену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та затверджену рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол 
№05/04/2018-1 від 05.04.2018 р.).

Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета ак-
цій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже 
володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме єдиного 
акціонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРА-
ЦІЯ», яке до розміщення володіє акціями Товариства в кількості –  
208 930 шт., що становить 100% у статутному капіталі.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони 
розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату при-
йняття рішення - 18,2214%.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій Товариства, які 
знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на дату 
прийняття рішення - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в акції, що розміщу-
ються - обсяг прав інвесторів визначений Статутом та законодавством 
України.

Спосіб оплати акцій - оплата акцій здійснюється виключно грошови-
ми внесками в національній валюті (гривні).

Мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів - 
усі залучені від розміщення акцій кошти будуть використані для попо-
внення товарних запасів Товариства, а саме 100 % фінансових ресур-
сів, залучених від розміщення акцій, будуть направлені на придбання 
товарних автомобілів.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розмі-
щення, не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - Товариство 
зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення ак-
цій, для покриття збитків від господарської діяльності.

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

сиволожський Дмитро 
вячеславович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«волинь-авТо»

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 ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 03120584
3. Місцезнаходження: 43020, Луцьк, Рівненська, 145
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332)281810, (0332)281818
5. Електронна поштова адреса: office@volyn-avto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://volyn-avto.ukravto.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

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття Загальними Зборами Акціонерів Товариства рі-

шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
24.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: кредитні 
договори з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не 
перевищує 40 000 000,00 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 звітності: 31905 тис. грн; співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 125,37220%; 
загальна кількість голосуючих акцій: 1 148 775; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 148 765; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1 148 765; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

2).Дата прийняття Загальними Зборами Акціонерів Товариства рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
24.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: договори 
застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості май-
нового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю 
майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість 
якого не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 ко-
пійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична 
сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн; вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 31905 тис. грн; співвід-
ношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
626,86099%; загальна кількість голосуючих акцій: 1 148 775; кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  
1 148 765; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 1 148 765; кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття Загальними Зборами Акціонерів Товариства рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
24.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: договори 
надання/отримання фінансової допомоги, гранична сукупна вартість 
яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копі-
йок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична 
сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн; вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 31905 тис. грн; співвід-
ношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
313,43049%; загальна кількість голосуючих акцій: 1 148 775; кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  
1 148 765; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 1 148 765; 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.
генеральний директор корольчук ю. с.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 
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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 акцiонерне товариство 
«Кам’янське автотранспортне пiдприємство 17142»

2. Код за ЄДРПОУ 03562721
3. Місцезнаходження 20800, Черкаська обл., Кам’янський р-н, 

м. Кам’янка, вул. Заводська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0473261930
5. Електронна поштова адреса em03562721@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
em03562721.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018 р. переобрано на но-
вий термiн три роки: Голову Наглядової ради Воропая Бориса Михайлови-
ча. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 33,3 %. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - Голова Наглядової 
ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

Члена Наглядової ради Плаксiя Миколу Олександровича. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - водiй ПрАТ. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,4 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв 24.04.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової 
ради Писанко Нiни Iванiвни. Термiн протягом якого перебувала на посадi  
3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента –1,1 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв 24.04.2018 р. Обрано членом наглядової ради Приймак 
Людмилу Олександрiвну на термiн три роки.Посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх пяти рокiв - бухгалтер ПрАТ АТП 17142. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента – 0,45 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних.

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

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

Директор  бондаренко олексiй макарович
25.04.2018 р.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«кам’Янське авТоТрансПорТне ПiДПриЄмсТво 17142»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Черкаський». 2. Код за ЄДРПОУ 05390017. 
3. Місцезнаходження: 19836, Драбiвський район, Черкаська обл., сели-

ще Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-22-33.  
5.Електронна поштова адреса : j.litvinenko@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації : відомос-
ті про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

ii. Текст повідомлення
25.04.2018 загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Черкаський" (протокол 

№б/н вiд 25.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк до 
24.04.2019 (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв 

наглядовою радою товариства, наступного характеру: купiвля – продаж, 
поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у 
тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, 
оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг. Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв: 130886320 тис.грн. (5 (п'ять) млрд. доларiв США за 
курсом НБУ 26,177264 грн. на 25.04.2018), вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 117577 тис.грн., спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 111319,7%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 3508777 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 3480252 штук, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» 3480252 штук, «проти» прийняття 
рiшення – немає.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Петров м.в. 26.04.2018

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «черкаський»

рІчна ІнФормацІЯ емІТенТа цІнних ПаПерІв  
за 2017 рік

1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Барське 
автотранспортне підприємство 10513», місцезнаходження: 23007, Він-

ницька область, Барський район, селище Бар, вулиця Привокзальна 2, 
код за ЄДРПОУ 13313775, міжміський код та телефон (04341)34535. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 року. 

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

річну інформацію – http://www.13313775.pat.ua. 
4. Аудиторська фірма Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМ-

ПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ». 
5. Інформація про загальні збори: У 2012 році загальні збори това-

риства не відбулися через відсутність кворуму. У 2013, 2014, 2015 та 
2016, 2017 роках загальні збори Товариства через брак коштів не скли-
калися. 

6. Дивіденди за звітний та попередній періоди не нараховувались і не 
виплачувались. Привілейовані акції Емітент не випускав.

вІДкриТе акцІонерне ТоварисТво
 «барське авТоТрансПорТне ПІДПриЄмсТво 10513»

З технічних причин повідомлення про виникнення особливої ін-
формації емітента Приватне акціонерне товариство «Завод «Артем-
зварювання» (код за ЄДРПОУ – 22860631), яке надруковано у бюлетені 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№80 від 26.04.18 р. набрано з помилками. Правильним повідомленням 
вважати даний текст.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Артемзварювання» (код за 
ЄДРПОУ – 22860631). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельни-
кова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-12-78. Електронна поштова 
адреса – artemsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – 
http://artemsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 24.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі 
товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання по-
слуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик на гра-
ничну сукупну вартість 200000 тис. грн. Вартість активів за даними 
останньої річної фінансової звітності – 56131 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності – 356,31 %. Загальна кількість го-
лосуючих акцій – 1749051 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах – 1085798 шт., кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 1085798 шт., «про-
ти» – 0 шт. 

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

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

голова правління устян а.а.  24.04.18р.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «ЗавоД «арТемЗварюваннЯ»
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ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «ТеТiс»
ПовІДомленнЯ 

про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ТЕТIС».
2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.
3. Місцезнаходження: 04212, Київ, Богатирська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.
5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТЕТIС» вiд 24 квітня 
2018 року (протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року), прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

№
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 24.04.2018 50000 7492 675.7%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року 
(протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо 
схвалити правочини на постачання електричної енергiї за нерегульова-
ним тарифом, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 
50  мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0.
2 24.04.2018 5000 7492 67.6%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року 
(протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо 
схвалити правочини на транзит електричної енергiї, гранична сукупна 
вартiсть яких не перевищує 5 мiльйонiв гривень. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «про-
ти» - 0.
3 24.04.2018 10000 7492 133.4%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року 
(протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо 
схвалити правочини на оренду нерухомостi, гранична сукупна вартiсть 
яких не перевищує 10 мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «про-
ти» - 0.
4 24.04.2018 4000 7492 53.4%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" 24 квiтня 2018 року (про-
токол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо схва-
лити правочини на впровадження, фiнансування сонячної 
електростанцiї, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 
4  мiльйони гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0.
5 24.04.2018 6000 7492 80.00%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року 
(протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо 
схвалити Правочини на придбання та продаж питної води та iн. супутнiх 
товарiв, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 6 мiльйонiв гри-
вень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «про-
ти» - 0.

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 Директор

_________ 
(підпис)

к. в. ваннiкова 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПриваТне 
акцІонерне ТоварисТво «кременчуцьке вЗуТ-
ТЄве виробниче - ТоргІвельне об'ЄДнаннЯ» 
2.  Код за ЄДРПОУ 00308270 3. Місцезнаходження 39617, Кременчук, ліка-
ря О.Богаєвського, 2/7 4. Телефон та факс 0536622228 5. Електронна по-
штова адреса kvf@sat.poltava.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет 
krevto.jimdo.com 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Загальними зборами Товариства (протокол вiд 25.04.2018р.) Припинен-

ня повноваження Голови Наглядової Ради Бондаренка Олега Пантелiйовича 
(паспорт КН 150066 виданий 22.05.1996р. Крюкiвським РВ КМ УМВС Украї-
ни в Полтавськiй областi) На посадi перебував 3 роки; непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтовання змiн: пе-
реобрання в зв’язку зi звiльненням члена Наглядової ради Товариства.

Загальними зборами Товариства (протокол вiд 25.04.2018р.) призначе-
но Головою Наглядової Ради Бондаренка Олега Пантелiйовича (паспорт 
КН 150066 виданий 22.05.1996р. Крюкiвським РВ КМ УМВС України в 
Полтавськiй областi) , протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду Голови 
Наглядової ради ПАТ «КреВВТО» та ПрАТ «КреВВТО». Обґрунтування 
змiн: переобрання на новий строк. Зазначена посадова особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє часткою ста-
тутного капiталу Товариства - 0.19% Обрано на строк: 3роки

Загальними зборами Товариства (протокол вiд 25.04.2018р.) Звiльнено 
члена Наглядової Ради Котляревської Клари Фроiмiвни (паспорт Ко 723520 
виданий 09.11.2007р. Крюкiвським РВ КМ УМВС України в Полтавськiй 

областi) На посадi перебувла 3 роки; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.Обгрунтовання змiн:особиста заява про 
звiльнення.

Загальними зборами Товариства (протокол вiд 25.04.2018р.) обрано 
членом Наглядової Ради Демидову Iрину Андрiївну (паспорт КН 597495 ви-
даний 03.03.1998р. Крюкiвським РВ КМ УМВС України в Полтавськiй 
областi) , протягом останнiх п’яти рокiв - АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
безробiтна. Зазначена посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Володiє часткою статутного капiталу Това-
риства - 0.0001% Обрано на строк: 3роки

Загальними зборами Товариства (протокол вiд 25.04.2018р.) Припинен-
ня повноваження члена Наглядової Ради Крупiя Володимира Михайловича 
(паспорт КН 3743100 виданий 08.04.1997р. Автозаводським РВ КМ УМВС 
України в Полтавськiй областi) На посадi перебував 3 роки; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Обгрунтовання змiн: 
переобрання в зв’язку зi звiльненням члена Наглядової ради Товариства.

Загальними зборами Товариства (протокол вiд 25.04.2018р.) призначе-
но членом Наглядової Ради Крупiя Володимира Михайловича (паспорт  
КН 374310 виданий 08.04.1997р. Автозаводським РВ КМ УМВС України в 
Полтавськiй областi) , протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду члена 
Наглядової ради ПАТ «КреВВТО» та ПрАТ «КреВВТО». Обґрунтування 
змiн: переобрання на новий строк. Зазначена посадова особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє часткою ста-
тутного капiталу Товариства - 0.0001% Обрано на строк: 3роки

iii. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. В.О. Голови Правлiння Бортник Т. В. 
25.04.2018
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рІчна ІнФормацІЯ 
 за 2017 рік

емітента цінних паперів  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «АЛЬТБАНК», 19358784, 
Солом'янський  р-н, 03037, м. Київ, вул. Вузiвська, 5, 0443644111

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.altbank.ua 

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РСМ УКРАЇ-
НА», 21500646

5. Інформація про загальні збори: 
20.04.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що роз-

глядалися на загальних зборах, та результати розгляду: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї Зборiв. Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у 
наступному складi: Балєра Iгор Валерiйович, Ревуцька Тетяна 
Григорiвна, Яцун Юлiя Iванiвна. 2.Затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi Банку за 2016 рiк, у тому числi рiчної фiнансової звiтностi, 
звiту Спостережної ради, Правлiння та заходiв за результатами розгля-
ду висновкiв зовнiшнього аудиту. Вирiшили: 2. Затвердити рiчнi резуль-
тати дiяльностi Банку за 2016 рiк, у тому числi: 2.1)рiчну фiнансову 
звiтнiсть Банку за 2016 рiк, складену згiдно iз мiжнародними стандарта-
ми фiнансової звiтностi, у тому числi прибуток у розмiрi  
1 498 943,03 гривень (один мiльйон чотириста дев'яносто вiсiм тисяч 
дев'ятсот сорок три гривнi 03 копiйки); 2.2)звiт Спостереженої ради та 
звiт Правлiння Банку за 2016 рiк; 2.3)вiдсутнiсть необхiдностi проведен-
ня заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту у 
зв'язку iз позитивним висновком зовнiшнього аудитора щодо рiчної 
фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк. 3.Покриття збиткiв та розподiл 
прибутку Банку. Вирiшили: 3. Розподiлили прибуток Банку та покрити 
збитки минулих рокiв наступним чином: 3.1)спрямувати частину при-
бутку за 2016 рiк у розмiрi 74 947,15 гривень (сiмдесят чотири тисячi 
дев'ятсот сорок сiм гривень 15 копiйок) до резервного фонду Банку;  
3.2)направити частину прибутку за 2016 рiк у розмiрi 1 423 995,88 гри-
вень (один мiльйон чотириста двадцять три тисячi дев'ятсот дев'яносто 
п'ять гривень 88 копiйок) на покриття збиткiв минулих рокiв; 3.3)вико-
ристати 74 947,15 гривень (сiмдесят чотири тисячi дев'ятсот сорок сiм 
гривень 15 копiйок) резервного фонду Банку на покриття збиткiв мину-
лих рокiв; 3.4)спрямувати 150 082,13 гривень (сто п'ятдесят тисяч 
вiсiмдесят двi гривнi 13 копiйок) нерозподiлених прибуткiв минулих 

рокiв на покриття збиткiв минулих рокiв; 3.5)питання про покриття ре-
шти збиткiв минулих рокiв розглянути на наступних рiчних Загальних 
зборах акцiонерiв Банку. 4.Вiдкликання (припинення повноважень) 
членiв Спостережної ради Банку. Вирiшили: 4. Вiдкликати (припинити 
повноваження) всiх членiв Спостережної ради Банку, а саме: Горбачова 
Вiктора Михайловича, Кораблiна Сергiя Олександровича, Малкiна Оле-
га Олександровича, Коноваленко Надiї Костянтинiвни, Рицького Сергiя 
Володимировича. 5.Обрання членiв Спостережної ради Банку. 
Вирiшили: 5. Обрати Спостережну Раду Банку у наступному складi: 
Горбачов Вiктор Михайлович (незалежний член), Кораблiн Сергiй Олек-
сандрович (незалежний член), Саналатiй Вiктор Iванович (незалежний 
член), Коноваленко Надiя Костянтинiвна (незалежний член), Рицький 
Сергiй Володимирович (представник акцiонера Дегоди Андрiя 
Сергiйовича). 6.Затвердження умов цивiльно-правових або трудових 
договорiв з членами Спостережної ради Банку, встановлення розмiру 
їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання з ними 
договорiв. Вирiшили: 6. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, 
що укладаються з членами Спостережної ради Банку, що додаються. 
Встановити розмiр винагороди кожного члена Спостережної ради Бан-
ку згiдно з умовами цивiльно-правового договору, що з ним укладаєть-
ся. Уповноважити Голову Правлiння Банку на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Спостереженої ради Банку. 7.Внесення 
змiн до статуту Банку. Уповноваження осiб на пiдписання статуту Банку 
в новiй редакцiї. Вирiшили: 7. Внести змiни до статуту Банку шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. Затвердити статут Банку в новiй 
редакцiї, що додається. Уповноважити Голову та секретаря Зборiв на 
пiдписання статуту Банку в новiй редакцiї. 8.Надання згоди на вчинення 
значних правочинiв. Вирiшили: 8. Попередньо надати згоду на вчинен-
ня наступних значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є предметом кожного з яких, становить 25 або перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Банку, якi можуть вчинятися Банком протягом одного року з 
дати прийняття цього рiшення, якщо їх гранична сукупна вартiсть не пе-
ревищує 50 (п'ятдесят) мiльярдiв гривень: 1)придбання та/або продаж 
депозитних сертифiкатiв НБУ на первинному ринку та вторинному ринку 
цiнних паперiв; 2)купiвля та/або продаж цiнних паперiв на первинному 
та вторинному ринку цiнних паперiв; 3)залучення вiд Нацiонального 
банку коштiв у виглядi кредитiв овернайт та на тендерах з пiдтримання 
лiквiдностi банкiв; 4)купiвля або продаж безготiвкової iноземної валюти 
на аукцiонах/iнтервенцiях Нацiонального банку України.

26.12.2017 проведено позачергові загальні збори. Позачерговi 
загальнi збори iнiцiювала Спостережена рада. Жоднi питання на загаль-
них зборах не розглядалися, оскiльки загальнi збори не вiдбулися у 
зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

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

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «альТбанк»

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 
«макаронна 
Фабрика»

2. Код за ЄДРПОУ 00376449
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 
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4. Міжміський код, телефон та факс (044) 468-50-37 (044) 468-03-32
5. Електронна поштова адреса jurist@kmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kmf.kiev.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: 26.04.2018. Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз за-
значенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що 
будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення, та 
гранична сукупна вартiсть: 1. договори купiвлi-продажу та/або пiдряду, 

здiйснення операцiй з цiнними паперами i корпоративними правами, дого-
вори позики, договори про надання фiнансової допомоги, тощо якщо гра-
нична сукупна ринкова вартiсть майна та/або послуг та/або iнших 
матерiальних цiнностей, що будуть їх предметом, не перевищує  
500 000 000, 00 грн., та/або її еквiваленту в доларах США та/або ЄВРО (за 
офiцiйним курсом НБУ на день укладення договору/контракту/угоди/тощо); 
2. договори про вiдкриття кредитної лiнiї (в тому числi вiдновлювальної), 
укладенi з Банками України та/або iншими фiнансовими установами, гра-
ничною сукупною вартiстю кредитiв не бiльше еквiваленту  
100 000 000,00 грн., та/або її еквiваленту в доларах США та/або ЄВРО (за 
офiцiйним курсом НБУ на день укладення договору/контракту/угоди/тощо), 
строком користування кредитними коштами не бiльше 120 мiсяцiв, зi спла-
тою процентiв за користування кредитними коштами не бiльше 50% рiчних. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
175 844 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 341,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 997 486 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 2702850 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття рiшення: 2702850 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

Паламарчук володимир 
валентинович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 
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ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«бороДЯнське авТоТрансПорТне 

ПiДПриЄмсТво 13237»
річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 

офіційному друкованому виданні)
i. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237»., 23239330Київ-
ська, Бородянський, 07800, смт.Бородян-
ка, вул. Вокзальна, 88 0447756994,

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

26.04.2018

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

m.danilov@avtek.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит Консалт 
Україна», 35572900 

5. Інфор-
мація 
про 
загальні 
збори 
(розділ 
запо-
внюєть-
ся у 
випадку, 
якщо 
емітент - 
акціо-
нерне 
товари-
ство)

ПРОТОКОЛ № 14 чергових річних Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства " БОРОДЯНСЬКЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237" . ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Про обрання членів лічильної комісії. 2.Про затвердження по-
рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.  
3.Про обрання Головуючого та секретаря зборів. 4.Про при-
йняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік. 6.Про прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства 
за 2016 рік. 7.Про прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 8.Про 
затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 9.Про роз-
поділ прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10.Про затвер-
дження Положень: Про загальні збори Товариства, Про 
наглядову раду Товариства, Про ревізійну комісію Товариства, 
Про генерального директора Товариства. 11.Прийняття рішен-
ня про надання попередньої згоди на вчинення значних право-
чинів. 12.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на 
вчинення правочинів із заінтересованістю. 13.Про надання по-
вноважень на укладання значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю.

6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017

Дата виплати дивідендів
Опис Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237» протокол№ 14 "28" квiтня 2017 року : не 
здiйснювати розподiл прибутку, рiчнi дивiденди за 2016 рiк не на-
раховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2016 
роцi прибуток для покриття збиткiв за попереднi перiоди.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16476 16851
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10045 10447
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6421 6403
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 1
Власний капітал 1377 1195
Статутний капітал 1195 1195
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -936 -1118
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 15092 15656
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.038 0.068
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.038 0.068

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4778730 4778730
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«сТрахова комПанiЯ «Парасоль»

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 ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПАРАСОЛЬ»
2. Код за ЄДРПОУ: 32717175
3. Місцезнаходження: 87515, м.Марiуполь, вул.Енгельса, буд.39а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 40-41-02 (0629) 40-41-03
5. Електронна поштова адреса: sk@parasol.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://parasol.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №28 вiд 25.04.2018 р. 
у зв’язку iз заявами про звiльнення за власним бажанням припинити 
(вiдкликати) повноваження Стрельцової Лiлiї Володимирiвни.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №28 вiд 25.04.2018 р. 
у зв’язку iз заявами про звiльнення за власним бажанням припинити 
(вiдкликати) повноваження Литвин Свiтлани Юрiївни

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №28 вiд 25.04.2018 р.) 
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї громадянина України 
Налбатова Андрiя Михайловича

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №28 вiд 25.04.2018 р.) 

обрано членом Ревiзiйної комiсiї громадянку України Стрельцову Лiлiю 
Володимирiвну термiном на 3 роки.Непогашеної (незнятої) судимостi не 
має.Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 
не має . Протягом останнiх 5-ти рокiв працює фiнансовим директором  
ТОВ «Глобус-iнвест»

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №28 вiд 25.04.2018 р.) 
обрано членом Ревiзiйної комiсiї громадянку України Смотрицьку Ларису 
Сергiївну термiном на 3 роки.Непогашеної (незнятої) судимостi не має.Забо-
рони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.09.2017 року 
ТОВ «Українська iнвестицiйна компанiя», внутрiшнiй аудитор; з 02.10.2014 року 
ТОВ «Каскадагро» (сумiсництво), внутрiшнiй аудитор; з 02.10.2014 р. по 
31.08.2017 р. ТОВ «Автозалiзнич Постачсервiс», внутрiшнiй аудитор; з 
11.06.2013 р. по 01.10.2014 р. ТОВ «Каскадагро», внутрiшнiй аудитор.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №28 вiд 25.04.2018 р.) 
обрано членом Ревiзiйної комiсiї громадянина України Гаращенко Вiталiя 
Михайловича термiном на 3 роки.Непогашеної (незнятої) судимостi не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не 
має. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв (перiод, 
мiсце роботи, займана посада). ТОВ «Каскадагро», внутрiшнiй аудитор

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 Дроздова олена володимирiвна
Президент Товариства (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне това-

риство «агрокомплекс хмільникпродукт», місцезнаходження 
22200, Вінницька обл., Хмільницький р-н., м. Хмільник, вул. Пів-
нічна 44, код за ЄДРПОУ 35797976, міжміський код та телефон 
04338 2-72-01

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії:26.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію – http://www.35797976.pat.ua

4.Аудитор: Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», код ЄДРПОУ30687076

5.Інформація про загальні збори. Акціонерне товариство з од-
ним акціонером. У звітному періоді приймалося тричі рішення ак-

ціонера, кворум 100%. Рішенням акціонера від 03.04.2017 року 
затвердили звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
за 2016 рiк; затвердили звiт Наглядової ради, звiт та висновки 
ревiзора, рiчний звiт та баланс за 2016 рiк.Було прийняте рішення 
дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Рішенням акціоне-
ра від 17.04.2017 року вiдкликали з посад членiв Наглядової ради 
та призначили строком на три роки членiв Наглядової ради: Миро-
ненко Д. О. , Редько О. С., Скотар В. С. Затвердили умови цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової ради.Рішенням акціо-
нера від 28.08.2017 року звiльнили Федорця Сергiя Григоровича з 
посади директора ПрАТ «Агрокомплекс Хмiльникпродукт» та при-
значили на посаду директора Пилипенко Павла Леонiдовича.

.6.Відомості про дивіденди: Дивiденди не нараховували та не 
виплачували.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво
 «агрокомПлекс хмІльникПроДукТ»

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ», 23707357, 
проспект Перемоги, 67, м.Київ, 03062, (044) 371-17-17

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.yck.com.ua/pages/view/informatciya_ob_
emitente

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво
 «український сТраховий каПiТал»

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 ТОВАРИ-
СТВО "АВТОБАЗА 1", 01268348Київ-
ська, Святошинський, 03680, мiсто 
Київ, Пшенична, 9 (044) 403-35-81,

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

26.04.2018

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

http://avtobaza1.zvitat.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Аудит Консалт Україна», 35572900

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

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017

Дата виплати 
дивідендів

Опис Згiдно рiшення чергових ПРОТОКОЛ № 12/2017 чер-
гових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства "АВТОБАЗА №1"вiд "21" 
квiтня 2017 року: за результатами дiяльностi Товари-
ства у 2016 роцi отримано чистий прибуток в сумi 1 
569 тис. грн. Проте, враховуючи що власний капiтал 
Товариства за звiтний перiод становить (–3 262,00) 
грн. та керуючись пп.2 п.1 ст. 31 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: «акцiонерне товариство не 
має права приймати рiшення про виплату дивiдендiв, 
якщо власний капiтал товариства менший, нiж сума 
його статутного капiталу, резервного капiталу та 
розмiру перевищення лiквiдацiйної вартостi 
привiлейованих акцiй над їх номiнальною вартiстю» 
прийнято рiшення: не здiйснювати розподiл прибут-
ку, рiчнi дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не 
виплачувати, використати отриманий у 2016 роцi 
прибуток для покриття збиткiв за попереднi перiоди.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звіт-
ний 

попе-
редній

Усього активів 66036 32012
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19533 17371
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10499 9236
Сумарна дебіторська заборгованість 11058 3633
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 97
Власний капітал -3094 -3262
Статутний капітал 3273 3273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6367 -6535
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1558 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 67572 35274
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.5 4.79
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.5 4.79

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 327260 327260
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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “авТобаЗа 1”
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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 
«Артвайнері»

2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, 

вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.artwinery.com.ua/ua/
presscenter/yearlyreport.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних 
фондів інтервального та відкритого типу)

ІІ. Текст Повідомлення 
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного това-

риства «Артвайнері» 24 квітня 2018 р., протокол № 1, прийнято рішення 
викупити у акціонерів ПрАТ «Артвайнері» розміщені Товариством акції, за 
згодою власників цих акцій, з метою задоволення звернень акціонерів 
щодо викупу належних їм акцій, для подальшого продажу Товариством цих 
акцій у порядку, встановленому чинним законодавством. Максимальна 
кількість акцій, що викуповується: 135 167 штук простих іменних акцій в 
бездокументарній формі існування, що становить 2,89 % від розміру ста-
тутного капіталу Товариства. 

Період та порядок викупу акцій: дата початку викупу акцій - «11» червня 
2018 р., дата закінчення викупу акцій - «11» вересня 2018 р.; строк, протя-
гом якого здійснюється прийняття Товариством письмових пропозицій акці-
онерів про продаж акцій, з «11» червня 2018р. до «11» серпня 2018р. 
(включно). Пропозиції подаються акціонерами в письмовому вигляді Гене-
ральному директору Товариства за адресою: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87; довідки за телефоном:  
(06274) 8-65-33, та є безвідкличними. Оплата акцій, що викуповуються, 
здійснюється у грошовій формі, строк оплати вартості акцій зазначається в 
договорі купівлі-продажу цінних паперів та не може перевищувати дату за-
кінчення викупу акцій. Форма договору купівлі-продажу цінних паперів, іс-
тотні умови договору та порядок його укладання затверджується рішенням 
Наглядової ради Товариства.

Ціна викупу акцій є ринковою, що визначається відповідно до законо-
давства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в уста-
новленому порядку повідомлення про скликання «24» квітня 2018 р. річних 
загальних зборів Товариства, та затверджується рішенням Наглядової 
ради Товариства.

Номінальна вартість 1 (однієї) акції - 10,00 грн.; прибуток на акцію згідно 
з річною фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік - 14,2 грн.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що 
підлягають викупу, до статутного капіталу - 2,89%.

ПрАТ «Артвайнері» раніше не викуповував власні акції.
Державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, здійснило 

Східне територіальне управління НКЦПФР, дата реєстрації - 27.05.2010 р., 
реєстраційний № 42/05/1/10.

Перелік акціонерів (які не є членами наглядової ради, виконавчого орга-
ну, юридичними особами), у яких Товариством викуповуються акції за їх 
згодою із зазначенням кількості цих акцій: Галкіна Ганна Олександрівна 
5259, Матвієнко Ірина Валентинівна 1224, Чеботарьов Володимир Івано-
вич 100, Дулімова Ольга Іванівна 2500, Аванесов Михайло Михайлович 
129, Власов Володимир Анатолійович 6778, Вознесенський Сергій Вален-
тинович 4241, Гаташова Надія Миколаївна 13245, Глущенко Дмитро Генна-
дійович 205, Гончарук Світлана Іванівна 400, Горват Олександр Іванович 
1228, Горденська Людмила Володимирівна 112, Демченко Катерина Пе-
трівна 374, Дмитрович Сергій Вікторович 2680, Балаболка Олександр Ва-
сильович 4673, Домбровська Надія Василівна 62, Дружиніна Вікторія Воло-
димирівна 334, Дубова Тетяна Андріївна 51, Жаркіх Любов Володимирівна 
206, Жук Тетяна Анатоліївна 94, Зубко Євгенія Вікторівна 90, Кальченко 
Олег Леонідович 5704, Баранник Андрій Вікторович 10, Клейно Алла Ан-
дріївна 500, Ковтун Серафіма Романівна 2739, Колесников Вадим Юрійо-
вич 20, Колесникова Тетяна Петрівна 198, Конкова Ніна Миколаївна 11, 
Кривошеєва Ольга Володимирівна 2331, Кувикіна Онисія Миколаївна 459, 
Літваков Олег Борисович 177, Літвакова Ольга Федорівна 196, Максимчен-
ко Володимир Кузьмич 3113, Мищенко Валентина Дмитрівна 465, Молча-
нов Леонід Пилипович 257, Найда Сергій Васильович 11, Олійник Василь 
Миколайович 350, Осташкіна Вікторія Вікторівна 72, Пашко Віктор Володи-
мирович 103, Петухов Володимир Олександрович 4653, Батлук Ольга Во-
лодимирівна 50, Пікулін Ігор Володимирович 41, Погребняк Марія Дмитрів-
на 1878, Полінський Віталій Аркадійович 121, Правдиковський Ігор 
Миколайович 5, Пренко Валентина Григорівна 5, Ревич Анатолій Костянти-
нович 10213, Ревич Костянтин Анатлолійович 3697, Резнік Іван Семенович 
175, Решетняк Ганна Тимофіївна 169, Саватєєва Алла Григорівна 83, Сі-
ренко Олександр Ілларіонович 1922, Сорудейкіна Людмила Володимирів-
на 100, Старих Лариса Сахібгарівна 7977, Суменков Анатолій Іванович 
1555, Тимошевська Любов Йосипівна 590, Тихонов Сергій Віталійович 46, 
Ткач Валентина Михайлівна 6824, Топчий Лариса Григорівна 50, Убоженко 
Микола Олексійович 285, Фесенко Надія Яковлівна 305, Циба Світлана 
Олександрівна 5503, Черноіван Наталя Василівна 500, Шагова Раїса Васи-
лівна 4174, Шишук Валерій Васильович 3153, Шиян Валентина Федорівна 
1000, Ярова Тетяна Василівна 96, Євтушенко Денис Миколайович 2590, 
Божко Анастасія Василівна 7515, Дегтярьов Михайло Володимирович 2, 
Дібров Володимир Володимирович 2, Заводовська Ольга Володимирівна 
8122, Погромська Ірина Іллівна 472, Вялков Віталій Григорович 543, Боро-
дич Людмила Миколаївна 50.

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  Толкачов І.е.
25.04.2018

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «арТвайнерІ»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р. : 
I. Основні відомості про емітента: 1.Повне найменування емітен-

та Публiчне акцiонерне товариство» Коростенський машинобудiвний 
завод», код за ЄДРПОУ:00203134, місцезнаходження:11500 Жито-
мирська область Коростенський р-н м.Коростень вул.В.Сосновського, 
65, міжміський код та телефон емітента: (04142)42438; 2.Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: 26 квітня 2018 р. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.korostenmz.ho.ua. 4.Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою про-
ведений аудит фінансової звітності.5 Черговi загальнi збори 
акцiонерiв емітента проведені 29.04.2017. Перелік питань, що вине-
сені на загальні збори: .Обрання лічильної комісії та прийняття рі-
шення про припинення її повноважень.2.Обрання голови та секрета-
ря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних 
зборів.3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльність Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.5.Звіт та висновки Реві-
зійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2016 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття 
збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням 
вимог, передбачених законом.8.Прийняття рішення про припинення 
повноважень голови і членів Ревізійної комісії.9.Обрання членів Ре-
візійної комісії Товариства.10. Затвердження умов цивільно – право-
вих договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання вище вказаних договорів з членами 
Ревізійної комісії 11. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень голови і членів Наглядової ради.12. Обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства.13.Затвердження умов цивільно – правових до-
говорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних 
договорів з членами Наглядової ради.Пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного наданi наглядовою радою. По всім питанням по-
рядку денного були прийняті рішення. Позачергов загальні збори не 
скликались і не проводились. 6. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

Публiчне акцiонерне ТоварисТво
«коросТенський маШинобуДiвний ЗавоД»
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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 ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВ-ОДЯГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01554255
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул.Куренiвська, 2-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-10-13, (044) 468-10-13
5. Електронна поштова адреса: prl46@svitonline.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://odyag.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 
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (про-

токол №32 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повнова-
ження голови наглядової ради Крапивина Дмитра Володимировича. Під-
става такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (протокол №32 вiд 26.04.2018р.). Перебував на поса-
ді: з 08.06.2016р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у від-
сотках) -23,38%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова ін-
формація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про 
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емі-
тента: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (про-
токол №32 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повнова-
ження члена наглядової ради Черевач Олега Володимировича. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» 
(протокол №32 вiд 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 08.06.2016р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 4,28%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були 
припинені повноваження наглядової ради в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (про-
токол №32 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 
голови наглядової ради Крапивина Дмитра Володимировича. Підстава 
такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який 
обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п»яти років: голова правлiння, комерцiйний директор. Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать особі (у відсотках) - 23,38%. Посадова особа є 
акцiонером. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова 
особа не є представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є неза-
лежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додат-
кова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформа-
ції про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (прото-
кол №32 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Черевач Олега Володимировича. Підстава такого рішення: 
обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: член нагля-
дової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 
4,28%. Посадова особа є акцiонером. Посадова особа не є представником 
акцiонера. Посадова особа не є представником групи акцiонерiв. Посадова 
особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (про-
токол №32 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повнова-
ження голови ревiзiйної комiсiї Бобер Ольги Русланiвни. Підстава такого 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (про-
токол №32 вiд 26.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 19.04.2017р. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Замість особи повноваження, 
якої були припинені ні кого не було обрано, у зв'язку з рішенням 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» не обирати ревізійну комісію. Додаткова інформація, 
яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, вихо-
дячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: 
були припинені повноваження ревiзiйної комiсiї в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» (про-
токол №32 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повнова-
ження члена ревiзiйної комiсiї Кондратюка Артема Миколайовича. Підста-
ва такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» 
(протокол №32 вiд 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 19.04.2017р. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,54 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Замість особи повноваження, якої 
були припинені ні кого не було обрано, у зв'язку з рішенням ПрАТ «КИЇВ-
ОДЯГ» не обирати ревізійну комісію. Додаткова інформація, яка необхід-
на для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з кон-
кретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були 
припинені повноваження ревiзiйної комiсiї в повному складі.

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

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

2. Директор  коваль в.л.
26.04.2018

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «київ-оДЯг»

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Івано-Франківськцемент»»; 00292988; 77422, Iвано-
Франкiвська обл. Тисменицький район, с.Ямниця, ; (0342)583712;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії –27.04.2018р. 

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми  
(ПІБ аудитора-фізичної особи-підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ПрАТ «КПМГ Аудит», 31032100.

5. .Інформація про загальні збори: 25.04.2017 р. відбулися чергові 
загальні збори. Кворум зборів: 97,07%. Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та затвердження регламенту Загальних зборів.2. Звіт Правління 
про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду даного
звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.5. За-

твердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітнос-
ті, за 2016 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства 
за підсумками роботи в 2016 році. 7. Про затвердження вчинених у 
2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2017 році. 
8.  Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
9.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
10.  Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з 
публічного акціонерного

товариства в приватне акціонерне товариство. 11.Внесення змін до 
статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товари-
ства.Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції 
статуту та проведення її державної реєстрації. 12 Обрання членів На-
глядової ради Товариства. 13 Обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного затвердженого 
Наглядовою радою - не поступали. Всi проекти рiшень було затвер-
джено.

6. Інформація про дивіденди: протягом звітного 2017 року рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво
 «Івано-ФранкІвськцеменТ»
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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: Приват-
не акціонерне товариство « Ізюмське», 00414730, Україна Харківська обл. 
Iзюмський р-н 64331 с.Федорiвка Iзюмська4-А, 0503005706

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.izumpitomnik.com.ua 

4. найменування, код за ЄДрПоу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: «Аудит - 96» ТОВ, 23909055

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2018 проведено річні загальні збори. Порядок денний 

зборiв:(перелiк питань, що виносяться на голосування)1. Обрання лiчильної 
комiсiї.2. Обрання секретаря зборiв.3. Звiт Генерального директора, щодо 
дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рi-шення за наслiдками роз-
гляду звiту Генерального директора.4. Звiт Ревiзiйної комiсiї, щодо 
перевiрки дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.5. Звiт Наглядової ради, щодо 
її роботи у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради.6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 7. Про 
розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.8. Попереднє схвалення 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року у ходi поточ-
ної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за дани-
ми останньої фiнансової звiтностi Товариства.9. Щодо змiни 
мiсцезнаходження Товариства.Пропозицiй щодо змiн та доповнень до по-
рядку денного не надходилоРезультати розгляду питань порядку денного:З 
1-го питання - обрати лiчильну комiсiю.З 2-го питання - обрати секретаря 
зборiв.З 3-го питання - визнати дiяльнiсть Генерального директора Товари-
ства задовiльною.З 4-го питання - рiшення прийнятоЗ 5-го питання - 
рiшення прийнято.З 6-го питання - затвердити рiчний звiт.З 7-го питання - 
рiшення прийнято.З 8-го питання - не надавати попередню згоду на 
укладання Товариством значних правочинiв.З 9-го питання - 
мiсцезнаходження Товариства не змiнювати.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/перерахо-
ваних дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитар-
ну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну 
дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну 
дату
Опис За звiтний перiод, та за перiод що передував звiтному, 

рiшення про виплату дивiдентiв не приймалось, девiденти 
не нараховувались

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3684 2457
Основні засоби (за залишковою вартістю) 778 778
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2123 924
Сумарна дебіторська заборгованість 31 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 18
Власний капітал -649 -393
Статутний капітал 79 79
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-782 -526

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4333 2850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,81372 -0,42593

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

-0,81372 -0,42593

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 314604 314604
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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «ІЗюмське»

рІчна ІнФормацІЯ емІТенТа цІнних ПаПерІв
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Вінницяагротранссервіс», місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, ву-
лиця Сергія Зулінського 42-Б, код за ЄДРПОУ: 00415037, міжміський код 
та телефон – (0432)522230. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії – 26.04.2018року. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію – http:// www. 00415037.pat.ua. 

4. Аудиторська фірма: «Аудиторська фірма «Служба аудиту», 
ЄДРПОУ-25500146. 

5.Чергові загальні збори товариства відбулися 18.04.2017 р. Кворум 
зборів 100 %. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії 
річних загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань по-
рядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови 
та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.  
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки 
Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Звіт На-
глядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. За-

твердження річного звіту товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл при-
бутку (покриття збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення про 
припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 9. Обран-
ня членів Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень Ревізора Товариства. 11. Обрання Ревізора То-
вариства. 12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради 
та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди. 13. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради та Ревізором. 14. Прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ. Затверджено звіти директора, Наглядової ради, 
Звіт та висновки Ревізора, Річний звіт товариства та розподіл прибутку 
за 2016 рік. Обрано Наглядову раду товариства Слободян С.М., Михай-
люк Б.М., Орлик А.В. Ревізором обрана Дейнега Ю.В. Затверджено 
умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року, граничною сукупною вар-
тістю 100000,00 тис.грн.

6. Згідно з рішенням загальних зборів дивіденди у попередньому та 
звітному періодах не нараховувалися і не виплачувалися. Привілейова-
них акцій Емітент не випускав.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«вІнницЯагроТранссервІс»
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ТоварисТво З обмеЖеною 
вiДПовiДальнiсТю “ковчег”

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Ковчег", 
31569627, м.Київ, 01601 
вул.Мечнiкова 2 Лiтера А 
044230-95-92

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

27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію

kovcheg-company.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ "Бентамс Аудит", 
40182892

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

6. Інформація про дивіденди. Дивiденди не нараховувалися та не 
виплачувалися
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю) 305 201697
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси 323740 1902
Сумарна дебіторська заборгованість 331926 268125
Грошові кошти та їх еквіваленти 5187 624
Власний капітал -128304 3330
Статутний капітал 12 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 128316 184003
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 427706 720982
Поточні зобов'язання і забезпечення 414407 269776
Чистий прибуток (збиток) 52444 1482

ТоварисТво З обмеЖеною 
вiДПовiДальнiсТю “лД-ПерсПекТива”

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

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЛД-
ПЕРСПЕКТИВА", 35624120м. Київ , 
Оболонський, 04212, Київ, Маршала 
Малиновського, 12-А 044 287-55-37,

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

26.04.2018

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

ld-perspektiva.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-
партнер", 22795553 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 152065,6 158840,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 114425,6 111378,2
Довгострокові фінансові інвестиції 29317,0 31539,0
Виробничі запаси 118,5 1,7
Сумарна дебіторська заборгованість 260,3 91,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 24,7 383,5
Власний капітал (7075,7) (1130,1)
Статутний капітал 50,0 50,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7125,7) (1180,1)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 107122,8 104313,3
Поточні зобов'язання і забезпечення 52018,5 55657,0
Чистий прибуток (збиток) (5945,6) (49,7)

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 ТОВАРИ-

СТВО «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191035
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгі-

вельна, буд. 106А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (06232) 5-49-00, (06232) 9-83-59
5. Електронна поштова адреса: offіce@yakhz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: yakhz.donetsksteel.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

25.04.2018р. загальними заборами ПАТ «ЯКХЗ» прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися ПАТ «ЯКХЗ» у ході поточної господарської діяльності 
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, тобто до 
25.04.2019 року. Характер правочинів:

- купівля, продаж та /або поставка вугільної продукції, гранична су-
купна вартість правочинів 1 000 000 000 гривень. Співвідношення гра-
ничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПАТ «ЯКХЗ» за 
даними останньої річної фінансової звітності – 63,68%.

- купівля, продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна 
вартість правочинів 500 000 000 гривень. Співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів ПАТ «ЯКХЗ» за даними 
останньої річної фінансової звітності – 31,84%.

Вартість активів ПАТ «ЯКХЗ» за даними останньої річної фінансової 
звітності – 1 570 294 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 
266 697 477 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для 
участі у загальних зборах, – 244 920 981 шт., кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняте рішення – 244 920 981 шт., «проти» – 
0 шт.

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  кузьмичов леонід леонідович
голова Правління  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                                     26.04.2018р.

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво
 «ЯсинІвський коксохІмІчний ЗавоД»
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річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

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

ТоварисТво З обме-
Женою вiДПовi Даль-
нiсТю «Трц лавина», 
38537759м. Київ , Подiльський, 
04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, буд. 25 
+380442878804,

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

26.04.2018

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

lavina.emitents.net.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «ЕККАУНТ», 30778330 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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 3049179 2903262
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2433246 2343462
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3769 57503
Сумарна дебіторська заборгованість 538197 450715
Грошові кошти та їх еквіваленти 1312 1937
Власний капітал 400625 541557
Статутний капітал 359017 359017
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -349036 -202662
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1647294 1401091
Поточні зобов’язання і забезпечення 1001260 960614
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- -

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

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "вск 
iнШуранс груП"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

35689942

3. Місцезнаходження емітента 01021 м. Київ 
вул. Iнститутська, буд. 19Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 228-61-58 (044) 228-61-78

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

nesterenko@ifc.ip-pluss.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://vsk.ucoz.ua/

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення

25.04.2018р Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а самє попередньо 
схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути 
майно, роботи або послуги, у тому числi угоди з нерухомiстю, отриманням 
кредитiв, договори страхування, а також iншi угоди, або залучення додатко-
вих грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична 
вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме _ iз граничною сукупною 
вартiстю за кожним iз таких договорiв 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) 
гривень. Надати повноваження щодо пiдписання таких значних правочинiв, 
з правом передоручення головi виконавчого органу Товариства на строк з  
25 квiтня 2018 року по 24 квiтня 2019 року включно.Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 77007,2тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 38,95740% За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй 86990109 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 45016317 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» - 45016317шт. та «проти» 0 шт.

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

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

3.2. Найменування посади.
голова Правлiння ____________ григоренко олена анатолiївна

М.П.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
“сТрахова комПанiЯ “ДельФiн”

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 ТОВАРИ-

СТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ДЕЛЬФIН"

2. Код за ЄДРПОУ 37578988
3. Місцезнаходження 61002, м. Харкiв, вул. Мироносиць-

ка, буд. 46А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057)7143207 (057)7143208

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

ic-dolphin.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ii. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

правочину(iв) щодо якого(их) є заiнтересованiсть 27 квтiня 2018 року. 
Вiдповiдно до Статуту Товариства та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» (протокол №8 вiд 27.04.2018р.) прийнято рiшення: 
Надати Правлiнню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством 
правочину(iв), щодо якого(их) є заiнтересованiсть протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 26 квiтня 2019 року 
включно. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв протягом одно-
го року з дати прийняття цього рiшення не має перевищувати  
50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок). Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства складає 120000; кiлькiсть голосую-
чих акцiй Товариства, що зареєстрованi для участi у загальних зборах скла-
дає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «за» 
прийняття цього рiшення складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Това-
риства, що проголосували «проти» прийняття цього рiшення складає 0.

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 косенкова Тетяна валерiївна
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

169

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 товариство 

«Укрхімпроект»
2. Код за ЄДРПОУ: 00205618
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)610699.
5. Електронна поштова адреса: info@ukrhimproekt.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» (далі -То-
вариство), протокол

№ 26/04-2018 вiд 26.04. 2018 р, з 30 квітня 2018р. ПРИПИНЕНО 
повноваження Генерального директора Товариства Наумова Леоніда 
Євгенійовича (фiзична особа не надала згоду на розкриття своїх пас-
портних даних).Посадова особа не володiє акцiями Товариства. По-
садова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа перебувала на посадi з 1 серпня 2014 р. по 30  квіт-
ня 2018 р.

Згідно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол  
№ 26/04-2018 вiд 26.04.2018.,

з 2 травня 2018р. на посаду Генерального директора Товариства 
ОБРАНО Хухрянського Олега Миколайовича (фiзична особа не на-
дала згоду на розкриття своїх паспортних даних).Посадова особа не 
володiє акцiями Товариства. Посадова особа не має судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадова особа обрана термiном на 
3 (три) роки, згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, прото-
кол № 26/04-2018 вiд 26.04.2018., але у будь-якому випадку до мо-
менту переобрання Генерального директора у порядку, передбаче-
ному чинним законодавством та статутом Товариства. Посади, якi 
обiймала посадова особа за 5 рокiв: 2011-2014р.-головний iнженер 
проекту департаменту стратегічного маркетингу ПАТ «Сумське 
НВО»; 2014-2018р.- заступник генерального директора з маркетингу 
ПАТ «Укрхімпроект».

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

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

генеральний директор наумов л.Є.  26.04.2018р .

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 ТОВА-

РИСТВО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447103
3. Місцезнаходження: 41100 Сумська обл., м.Шостка, вул.Родини 

Кривоносiв, 27А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05449) 42 837, (05449) 42 849
5. Електронна поштова адреса: tmoroko@groupe-bel.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://bel-ukraine.com/img/
cust/image/pdf_new/Vidomosti_00447103_24.04.2018.pdf

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 
Гранична сукупна вартість правочинів: 420000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 381197,00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 110,18%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 11633469.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 11624227.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 11280560.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 343667.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття 

інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів було прийнято загальними збо-
рами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка 
Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). 

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  П'єр, нiколя бернiго
26.04.2018

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

"Альтера Фiнанс"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30702104

3. Місцезнаходження емітента 03040 м. Київ проспект 
Голосiївський, б.70, кiмната 405

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 227-50-05 (044) 227-50-05

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

gorohovik@altera-finance.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

30702104smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення

26.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме попере-
дньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi значних правочинiв наступного характеру: договорiв 
купiвлi-продажу (зокрема купiвлi-продажу цiнних паперiв), страхування, 
мiни, всiх видiв найму (оренди), лiзингу, пiдряду, надання послуг, доручен-
ня, комiсiї, управлiння майном, договорiв позики, кредитних договорiв, 
договорiв банкiвського вкладу або залучення додаткових грошових коштiв 
у нацiональнiй та iноземнiй валютi, iз граничною сукупною вартiстю за кож-
ним iз таких договорiв 45000000,00 (сорок п_ять мiльйонiв) гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 91292тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 49,29240% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
700000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах - 430975шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» - 430975шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення

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 директор ____________ Шпуталова Свiтлана Миколаївна
М.П.

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «укрхІмПроекТ»

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «бель ШосТка україна»

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “альТера Фiнанс”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

170

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14307392
3. Місцезнаходження: 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622)36165 (04622)34344
5. Електронна поштова адреса: mail@chezara.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.chezara.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ» (Протокол № 07 вiд 
20.04.2018) ухвалене рiшення:

1. Визначити тип Товариства як приватне акцiонерне товариство.  
2. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ» на ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ». 
Затвердити нове повне найменування товариства – ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ» 
(скоречене найменування – ПрАТ «ЧЕЗАРА»). 3. У зв’язку зi змiною типу та 
найменування Товариства уповноважити Генерального директора Свири-
денка Анатолiя Олексiйовича (з правом передоручення) вчинити всi 
необхiднi дiї щодо замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй Товари-
ства та внесення змiн у правовстановлюючi документи Товариства, а також 
здiйснити усi необхiднi дiї, пов’язанi зi змiною типу та найменування Това-
риства: замiна або переоформлення печаток, штампiв, свiдоцтв, лiцензiй, 
дозволiв, довiдок, iнших документiв, для чого йому надається право пiдпису 
всiх необхiдних документiв (заяв, реєстрацiйних карток, анкет, тощо). 

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 
генеральний директор ____________ а.о. свириденко
 підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  23.04.2018
  (дата)

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 товари-

ство "Страхова компанiя 
"КРОНА"

2. Код за ЄДРПОУ 30726778
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вулиця 

Костянтинiвська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220-09-00 (044) 220-09-00
5. Електронна поштова адреса sk@krona@net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.krona.net.ua

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

ii. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРОНА» 

повiдомляє про прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «СК «КРОНА» рiшення № 1/2018 вiд 25 квiтня 2018р. про дострокове 
припинення з 01 травня 2018 року повноважень Ревiзора ПрАТ «СК «КРО-
НА» - юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ПРОМГАЗIНВЕСТ»», код ЄДРПОУ 34491983, м. Київ, вул. Промислова,4. 
Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування 
змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв ПрАТ «СК 
«КРОНА». 

ТОВ «ПРОМГАЗIНВЕСТ» володiє часткою в статутному капiталi 
ПрАТ «СК «КРОНА» - 5.000508 %.

Строк, протягом якого ТОВ «ПРОМГАЗIНВЕСТ» перебував на посадi 
Ревiзора ПрАТ «СК «КРОНА» - з 08.11.2013 року (на пiдставi рiшення 
рiчних загальних зборiв ПрАТ «СК «КРОНА» № 2/2013 вiд 08.11.2013р.), 
переобраний рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017р., 
до дати припинення повноважень. 

Замiсть звiльненої особи на посаду Ревiзора ПрАТ «СК «КРОНА» не 
обрано iнших осiб в зв’язку iз змiнами органiв управлiння ПрАТ «СК «КРО-
НА», передбаченими Статутом 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. Найменування посади Добренкова юлiя 

володимирiвна
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ВIКТОРIЯ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

23867078

3. Місцезнаходження емітента 67832 смт. Великодолинське 
вул. Кооперативна, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0487164161 0487164161

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

victorias48@eurocom.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.grosslibentale.od.ua

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

2. Текст повідомлення
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 

про виплату дивiдендiв - 26.04.2018 р.
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв  - 

24.05.2018 р.
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-

них зборiв (грн) - 1 500 000,00 грн.
строк виплати дивiдендiв - до 26.10.2018 р.
спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосе-

редньо акцiонерам) - безпосередньо акцiонерам.
порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам - виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi.

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

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

2. Найменування посади.
генеральний директор величко юрiй вiкторович

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

 (дата)

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«чернiгiвський ЗавоД раДiоПрилаДiв»

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “сТрахова комПанiЯ “крона”

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “вiкТорiЯ”
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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 «сТрахова комПанiЯ 
«унiверсальна», 20113829м. Київ , Печерський, 01133, м. Київ, 
бул. Лесi Українки, 9 (044) 281-61-50 ,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності ТОВ «Аудит Консалтинг Груп», 35316245

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Чергові загальні збори акціонерів відбу-
лись 25.04.2017 (кворум 82.265%) Перелiк питань, що виносяться на голо-
сування (порядок денний на загальнi збори Товариства): 1. Про обрання 
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Про обрання голови та се-
кретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення регламенту проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про затвердження рiчного звiту товариства 
за 2016 рiк. 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради товариства за 2016 рiк. 5. Про прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння товариства за 2016 рiк. 6. Про прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 рiк.  
7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.  8. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради 
Товариства. 9. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства.

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 781429 602933
Основні засоби (за залишковою вартістю) 40812 44747
Довгострокові фінансові інвестиції 214870 143995
Запаси 691 593
Сумарна дебіторська заборгованість 127961 107499
Грошові кошти та їх еквіваленти 45483 64648
Власний капітал 272161 267095
Статутний капітал 192700 192700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -172562 -181955
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 380342 291582
Поточні зобов’язання і забезпечення 128926 44256
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 26.28957 1.27141
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

26.28957 1.27141

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 192700 192700
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

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«бiлоцеркiвський авТобусний Парк»

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 Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «бiлоцеркiвський авТо-
бусний Парк», 05538721, 09100 київська область м.бiла церква  
вул.сухоярська, 18, 0456365412

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

26.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
www.bc-avtopark.org.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 вiдповiдальнiстю «аудиторська фiрма 
«блискор гарант», 16463676

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2017р.
Перелiк питань порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття 

рiшення про припинення їх повноважень.2. Звiт виконавчого органу Това-
риства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi та його затвердження.

3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу 
Товариства за 2016 рiк та його затвердження.4. Звiт Наглядової ради То-
вариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та його затвердження.5. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної 
комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.6. Затвердження рiчного звiту 
Товариства.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням ви-
мог, передбачених чинним законодавством.8. Прийняття рiшення про при-
пинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.9. Затверджен-
ня умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори 

Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та допо-
внень до порядку денного не вiдбувалося. 

Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням поряд-
ку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а 
саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9 було прийняте рiшення «ЗА». 
По питанню порядку денного №10 було прийняте рiшення: обрано члена-
ми Наглядової ради Товариства Сардарян Хачатур Суренович, Захаров 
Андрiй Вiкторович, Карауш Надiя Петрiвна, Поправка Дмитро Юрiйович, 
Шилiнговська Надiя Вiкторiвна.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента: ПриваТне акцІонер-

не ТоварисТво «могилІв-ПоДІльське авТо-
ТрансПорТне ПІДПриЄмсТво 10508»

2. Код за ЄДРПОУ: 05460999
3. Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто Могилів-

Подільський, проспект Незалежності 315.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04337)601-19
5. Електронна поштова адреса: par@05460999.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http:// www.05460999.pat.ua
7. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім пу-
блічного акціонерного товариства).

ІІ. Текст повідомлення: 26 квітня 2018 року із переліку акціонерів які 
мають право на участь в Загальних зборах, наданого ПАТ «Національ-

ний депозитарій України», Емітент отримав інформацію про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих іменних 
акцій акціонерного товариства, а саме: 1 пакет акцій фізичної особи у 
власності якої знаходилось 362034 шт. простих іменних акцій, що ста-
новило 64,419% статутного капіталу Товариства (99,815% голосуючих 
акцій) зменшився на 362034 шт. простих іменних і став дорівнювати 
нулю; 2 пакет фізичної особи у власності якої знаходилось 0 шт. про-
стих іменних акцій, що становило 0% статутного капіталу Товариства 
(0% голосуючих акцій) збільшився на 362034 штук простих іменних ак-
цій, що становить 64,419% статутного капіталу (99,815% голосуючих 
акцій) і став дорівнювати 362034 штук простих іменних акцій, що ста-
новить 64,419% статутного капіталу Товариства (99,815% голосуючих 
акцій).

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Ковальов В.В. 26.04.2018 року.
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Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
“ДТек крименерго”

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

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДТЕК КРИМЕНЕРГО", 00131400, 01032, 
м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 
(044) 455-71-94,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

27.04.2018

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

http://www.dtek.com/investors_and_partners/
asset/krimenergo/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової 
звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МАКАУДИТСЕРВIС», 
21994619 

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

В звітному періоді були проведені річні Загаль-
ні збори акціонерів.
Дата проведення - 24.04.2017
Особа, що iнiцiювала проведення загальних 
зборiв: Наглядова рада ПАТ «ДТЕК КРИМ-
ЕНЕРГО».
Пропозицiї до перелiку питань до порядку ден-
ного не надходили.
Порядок денний (перелiк питань, що виносять-
ся на голосування):
1.Затвердження регламенту роботи рiчних За-
гальних зборiв Товариства.
2.Звiт Виконавчого органу Товариства про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк.
4.Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства. 
5.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 
пiдсумками роботи Товариства. Нарахування 
та виплата частини прибутку (дивiдендiв) за 
пiдсумками роботи Товариства. 
6.Надання згоди на вчинення Товариством 
правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть.
7.Обрання членiв Наглядової ради Товари-
ства.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного періоду (2017рік) рішення про виплату 
дивідендів станом на дату розкриття річної звітності не приймалось. 
За результатами попереднього періоду (2016 рік) рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«енергеТичнi Технологiї»

річна інформація 
 емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДрПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ», 30223172

м. Київ , 04053, м.Київ, Львiвська пл., 8Б (044) 246-37-50
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018 р.
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: https://sites.google.com/site/energotechcompany/
4. найменування, код за ЄДрПоу аудиторської фірми (П. І. б. ау-

дитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«УКРФIНАНСАУДИТ», 24089565

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): Загальні збори у звітному пері-
оді не скликались.

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 133 133
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -1396 -1396
Статутний капітал 36000 36000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-37545 -28856

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 1529 1529
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

0 0

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на 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 ПаТ «енергетичні технології»  колісник в.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. І. 
Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента – ПриваТне ак-
цІонерне ТоварисТво «ЗаПорІЗький елекТроаПараТний 
ЗавоД», 2. Код зо ЄДРПОУ – 14281020. 3. Місцезнаходження – 
69032, м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9. 4. Міжміський телефон – 
0617170116. 5. Ел. поштова адреса – zeaz.priem@gmail.com. 6. Вид 
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів. ІІ. Текст 
повідомлення. 26.04.2018р. річними ЗЗА прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 26.04.2018р. по 
26.04.2019р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або 
пролонгацією та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних 
договорів; договорів застави/іпотеки і позики; договорів: реалізації ви-
робленої продукції; придбання та відчуження обладнання чи будь-

якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сирови-
ни, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. 
земельних ділянок). Гранична сукупна вартість правочинів –  
/129350 тис. грн. Вартість активів емітента за даними річної фінансо-
вої звітності за 2017 рік - 25870 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів – 500%, загальна 
кількість голосуючих акцій 1 648 929шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєструвались для участі у загальних зборах – 1 085 005шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 1 085 00шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення - 0 шт. 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 сидоренко м.в. 
26.04.2018

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво
 «ЗаПорІЗький елекТроаПараТний ЗавоД»
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ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
“iнвесТицiйно-Фiнансовий 

консалТинг”
Додаток 28 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Iнвестицiйно-фiнансовий 
консалтинг"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33792667

3. Місцезнаходження емітента 03040 м. Київ просп. Голосiївський, 
буд.70

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

+38 (094) 925 09 59 вiтсутнiй

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

nesterenko@ifc.ip-pluss.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

infinkon.at.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
25.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення по-

передньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, предметом 
яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числi угоди з 
нерухомiстю, отриманням кредитiв, договори страхування, а також iншi 
угоди, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та 
iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 
рiк, а саме _ iз граничною сукупною вартiстю за кожним iз таких договорiв 
30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень. Надати повноваження щодо 
пiдписання таких значних правочинiв, з правом передоручення головi ви-
конавчого органу Товариства на строк з 25 квiтня 2018 року по 24 квiтня 
2019 року включно. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 55137 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 54,4099-% загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
50 000 000 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 29 211 514 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» 29 211 514 шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення.

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 директор __________ григоренко олена анатолiївна

М.П.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
“менеДЖер”

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

"Менеджер"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

32711435

3. Місцезнаходження емітента 04050 м. Київ Мельникова, 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(067) 694-92-10 (067) 694-92-10

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

nesterenko@ifc.ip-pluss.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://manager32711435.at.ua/

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
26.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення 

попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, 
предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числi 
угоди з нерухомiстю, отриманням кредитiв, договори страхування, а 
також iншi угоди, або залучення додаткових грошових коштiв у 
нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких пере-
вищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме - iз граничною сукупною 
вартiстю за кожним iз таких договорiв 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) 
гривень. Надати повноваження щодо пiдписання таких значних 
правочинiв, з правом передоручення головi виконавчого органу Това-
риства на строк з 26 квiтня 2018 року по 25 квiтня 2019 року включно 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 77746.4 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 38,587% загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
500000 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 500000 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» 500000 шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
голова Правлiння ____________ кваскова марина миколаївна

М.П.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«йосиПiвське»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повідомлен-
ня про виникнення особливої інформації: Повне найменування емітента; 
Приватне акцiонерне товариство «Йосипiвське»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 13546717; Місцезнаходження емітента:13642 Житомирська обл. 
Ружинський р-н с.Йосипiвка вул.Грушевського, б.1; Міжміський код, теле-
фон та факс емітента: 04138 9-22-35; Електронна поштова адреса емітен-
та: ios@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: www.uosipivka.ho.
ua;Вид особливої інформації: ВIдомостi про прийняття рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення: 25 квiтня 2018 року черговими загальнимизбо-
рами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зо-
крема, їх характеру: правочини щодо участi ПрАТ «Йосипiвське» в iнших 
господарських товариствах, виходу ПрАТ «Йосипiвське» (надалi - Товари-
ство) зi складу учасникiв (засновникiв) iнших господарських товариств, при-

дбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, 
вiдчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитiв, у тому 
числi укладення кредитних договорiв, договорiв застави/iпотеки, позики, 
поруки, поставки, купiвлi-продажу, оренди але не обмежуючись ними . гра-
нична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 4500,00 тис. грн. вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2017 року-880,8 тис. грн.спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-510,88820%. загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй складає 743 400 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах-743 400 акцiй , кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення- 743 400 або 
100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загаль-
них зборах акцiонерiв та «проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд загаль-
ної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах 
акцiонерiв.

3. Підпис:Директор Орлюк Сергiй Валерiйович, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 25.04.2018 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)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне 

акцiонерне 
ТоварисТво 
"юнекс банк"

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця 

Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс 0445851462 0444625062
5. Електронна поштова адреса ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

ii. Текст повідомлення
Надається виправлена частина інформації замість спростованої ін-

формації, що була опублікована у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №78 від 24.04.2018р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня 
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосу-
вання обрано з 20.04.2018 на посаду Голови Наглядової ради Банку - 
Дзятка Дмитра Ярославовича…

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня 
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосу-
вання обрано з 20.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку - Дзiсь 
Наталiю Георгiївну …

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня 
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосу-
вання обрано з 20.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку - Чер-
негу Василя Павловича …

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня 
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосу-
вання обрано з 20.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку - Про-
сенюка Сергiя Миколайовича …

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня 
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосу-
вання обрано з 20.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку - Шла-
пака Станiслава Валерiйовича …

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 Довгальська ганна владиславiвна
голова Правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво 
«комерцІйний ІнвесТицІйний банк»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 19355562
3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул .Ю. Гойди, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312619830, 0312619830
5. Електронна поштова адреса: pavlov@atcominvestbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.atcominvestbank.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
23.04.2018р.
Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 

№16-18/П вiд 23.04.2018р.) призначено тимчасово виконуючим обов'язки 
Голови Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Журкі Юрія Чобовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТ-
БАНК» не володiє. Інформацiя про посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років - Заступник Голови Правління по фінансово-
економічній роботі ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - з 01.07.2009р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 
№16-18/П вiд 23.04.2018р.) допущено до виконання повноважень 
Члена Правління Ландовського Ярослава Еміловича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТ-
БАНК» не володiє. Інформацiя про посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років - начальник кредитного відділу 
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - з 01.07.2009р.; Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

24.04.2018р.
Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 

№17-18/П вiд 24.04.2018р.) відкликано від тимчасового виконання 
обов'язків Члена Правління Валькову Іванну Олександрівну (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Термiн перебування на 
посадi  - з 22.03.2018 року по 24.04.2018 року. Акцiями ПАТ «КОМ-
ІНВЕСТБАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 
№17-18/П вiд 24.04.2018р.) допущено до виконання повноважень 
Члена Правління Черешня Володимира Володимировича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТ-
БАНК» не володiє. Інформацiя про посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років - начальника валютного відділу ПАТ «КО-
МІНВЕСТБАНК» - з 01.07.2009р. 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 відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. в.о. голови Правлiння  Журкі ю.ч.
25.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акціо-

нерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробниче - торгівельне 
об'єднання» 2. Код за ЄДРПОУ 00308270 3. Місцезнаходження 39617, Кре-
менчук, лікаря О.Богаєвського, 2/7 4. Телефон та факс 0536622228 5. Елек-
тронна поштова адреса kvf@sat.poltava.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет krevto.jimdo.com 7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення 
Попередньо схвалити укладання товариством протягом року з дати 

прийняття цього рiшення договорiв гранична сукупна вартiсть яких не пе-
ревищує 50 000 000,00 гривень: -iпотеки/застави власного майна Товари-
ства банкiвським установам; -iпотеки/застави власного майна Товариства в 
забезпечення зобов’язань третiх осiб перед банкiвськими установами; 
-фiнансової поруки Товариством за третiх осiб перед банкiвськими устано-
вами; -кредитних договорiв, договорiв кредитної лiнiї, договорiв овердраф-

ту з банкiвськими установами. Доручити Наглядовiй радi Товариства ви-
значати та затверджувати умови вищенаведених правочинiв (в тому числi, 
але не виключно) строки, процентнi ставки, предмет та вартiсть забезпе-
чення), гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 50 000 000,00 гри-
вень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 8535 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 585,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй 5100000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах 3225887 голосiв шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за»3225887 голосiв шт,(100% голосiв, що зареєструвались на 
загальних зборах акцiонерiв) , «проти»-0, «утримались» - 0

iii. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. В.О. Голови Правлiння Бортник Т. В. 
25.04.2018

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «кременчуцьке вЗуТТЄве
 виробниче - ТоргІвельне об’ЄДнаннЯ»
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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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
"РОСIЯ", 37339327Донецька , Покровський, 
85380, село Михайлiвка, вулиця Степова, 
будинок 49 +38 (06237)2-37-34,

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

25.04.2018р.

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

rosiay.patprom.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КОНТРОЛЬ-АУДИТ, 22022137

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

1. За iнiциативою Наглядової ради Товари-
ства, на позачергових загальних зборах 
акцiонерiв Товариства, що оформлено прото-
колом № 6 вiд 26.01.2017р., розглядалися та 
прийнятi рiшення за наступними питаннями: 
По першому питанню порядку денного:
Про обрання членiв лiчильної комiсiї Товари-
ства, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень та затвердження регламенту ро-
боти позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.
Прийнятi рiшення:
1. Для здiйснення пiдрахунку голосiв i надання 
роз’яснень щодо порядку голосування, обрати 
лiчильну комiсiю у складi: 
Дрюк Iнна Олександрiвна (Голова лiчильної 
комiсiї);
Сiденко Олена Анатолiївна (Член лiчильної 
комiсiї);
Купавцева Лариса Володимирiвна (Член 
лiчильної комiсiї).
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї 
в складi: Дрюк Iнни Олександрiвни (Голова 
лiчильної комiсiї), Сiденко Олени Анатолiївни 
(Член лiчильної комiсiї), Купавцевої Лариси 
Володимирiвни (Член лiчильної комiсiї) одра-
зу пiсля складання та пiдписання протоколу 
про пiдсумки голосування на позачергових За-
гальних зборах акцiонерiв Товариства.
3. Затвердити наступний регламент роботи: 
для докладiв з питань порядку денного – до 
5 хвилин, для обговорювання питань порядку 
денного – до 3 хвилин, Збори провести на 
протязi 2 (двох) годин. Голосування з питань 
порядку денного проводиться бюлетенями 
для голосування, по четвертому питанню по-
рядку денного, щодо рiшення про обрання 
Ревiзора Товариства, проводиться кумулятив-
не голосування.
По другому питанню порядку денного:
«Про обрання голови та секретаря позачерго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. Обрати головою позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства Фiльченка Олек-
сандра Миколайовича.
2. Обрати секретарем позачергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства Доканову 
Наталiю Iгорiвну.
По третьому питанню порядку денного:
«Про припинення повноважень Ревiзора То-
вариства»
Прийнятi рiшення:
1. З «26» сiчня 2017 року достроково припини-
ти повноваження Ревiзора Товариства, а 
саме: Марковської Свiтлани Анатолiївни.

По четвертому питанню порядку денного:
«Про обрання Ревiзора Товариства, затвер-
дження умов цивiльно-правового договору, 
трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розмiру його ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договору (контракту) з 
Ревiзором Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. Обрати Ревiзором Товариства з «27» сiчня 
2017 року, строком на 3 (три) роки, Муратову 
Iрину Володимирiвну.
2. Затвердити умови цивiльно-правового до-
говору, що укладатиметься з Ревiзором Това-
риства та визначити, що договiр з Ревiзором 
Товариства є безоплатним, але у разi коли 
матерiальне становище Товариства є 
задовiльним, допускаються єдиноразова гро-
шова виплата Ревiзору з боку Товариства за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу, вiдповiдно до вимог дiючого в 
Українi законодавства та Статуту Товариства 
вiд iменi акцiонерiв Товариства пiдписати 
цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Това-
риства.
По п’ятому питанню порядку денного:
«Про викладення Статуту Товариства в новiй 
редакцiї, затвердження Статуту Товариства в 
новiй редакцiї та про реєстрацiю нової редакцiї 
Статуту Товариства у вiдповiдностi до чинного 
законодавства України»
Прийнятi рiшення:
1. Викласти Статут Товариства у новiй 
редакцiї.
2. Затвердити Статут Товариства у новiй 
редакцiї.
3. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу пiдписання Статуту Товари-
ства у новiй редакцiї.
4. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу (з правом передоручення 
iншим особам) реєстрування нової редакцiї 
Статуту Товариства у встановленому законом 
порядку, а також здiйснити всi iншi дiї, що ви-
никають з такого рiшення.
По шостому питанню порядку денного:
«Про призначення уповноваженої особи, якiй 
надаються повноваження здiйснити 
персональнi повiдомлення акцiонерiв про 
прийнятi на позачергових Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства рiшення»
Прийнятi рiшення:
1. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу (з правом передоручення 
iншим особам) здiйснити персональне 
повiдомлення акцiонерiв Товариства про 
прийнятi позачерговими Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення, у встановле-
ному законом порядку.
2. За iнiцiативою та пропозицiєю Наглядової 
ради Товариства на річних загальних зборах 
акцiонерiв Товариства, що оформлено прото-
колом № 7 вiд 25.04.2017р., розглядалися та 
прийняттi рiшення за наступними питаннями:
По першому питанню порядку денного:
«Про обрання членiв лiчильної комiсiї Товари-
ства, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень та затвердження регламенту ро-
боти рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства»
Прийнятi рiшення:
1. Для здiйснення пiдрахунку голосiв i надання 
роз’яснень щодо порядку голосування, обрати 
лiчильну комiсiю у складi: 

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “ценТральна Збагачувальна Фабрика “росiЯ”
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Гребенюк Тетяна Валерiївна (Голова лiчильної 
комiсiї);
Сiденко Олена Анатолiївна (Член лiчильної 
комiсiї);
Купавцева Лариса Володимирiвна (Член 
лiчильної комiсiї).
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї 
в складi: Гребенюк Тетяни Валерiївни (Голова 
лiчильної комiсiї), Сiденко Олени Анатолiївни 
(Член лiчильної комiсiї), Купавцевої Лариси 
Володимирiвни (Член лiчильної комiсiї) одра-
зу пiсля складання та пiдписання протоколу 
про пiдсумки голосування на рiчних Загальних 
зборах акцiонерiв Товариства.
3. Затвердити наступний регламент роботи: 
для докладiв з питань порядку денного – до 
5 хвилин, для обговорювання питань порядку 
денного – до 3 хвилин, Збори провести на 
протязi 2 (двох) годин. Голосування з питань 
порядку денного проводиться бюлетенями 
для голосування, по десятому питанню поряд-
ку денного, щодо рiшення про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства, проводиться ку-
мулятивне голосування.
По другому питанню порядку денного:
«Про обрання голови та секретаря рычних За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. Обрати Головою рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства Фiльченка Олександра 
Миколайовича.
2. Обрати секретарем рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства Доканову Наталiю 
Iгорiвну.
По третьому питанню порядку денного:
«Про затвердження рiчного звiту Товариства 
та визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2017рiк»
Прийнятi рiшення:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 
рiк.
2. Затвердити наступнi основнi напрямки 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк: проведен-
ня антикризових заходiв (оптимiзацiя вироб-
ничих витрат, пошук та залучення нових 
замовникiв послуг(робiт), пiдтримання 
роботоздатностi виробництва при 
мiнiмальному навантаженнi та iнше), 
збiльшення продуктивностi працi, зменшення 
витрат на одиницю продукцiї, стабiлiзацiя си-
ровинної бази.
По четвертому питанню порядку денного:
«Звiт виконуючого обов’язки Генерального ди-
ректора Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Гене-
рального директора Товариства за 2016 рiк»
Прийняте рiшення:
1. Затвердити звiт виконуючого обов’язки Ге-
нерального директора Товариства Мякшина 
Iгоря Миколайовича про результати дiяльностi 
за 2016 рiк.
По п’ятому питанню порядку денного:
«Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк»
Прийняте рiшення:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товари-
ства про результати дiяльностi за 2016 рiк.
По шостому питанню порядку денного:
«Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзора Товариства за 2016 рiк»
Прийняте рiшення:
1. Затвердити звiт Ревiзора Товариства про 
результати дiяльностi за 2016 рiк та його ви-
сновки щодо достовiрностi та повноти 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
По сьомому питанню порядку денного:
«Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2016 рiк» 

Прийняте рiшення:
1. Враховуючи висновки Ревiзора Товариства 
та аудиторський висновок (звiт незалежного 
аудитора) затвердити рiчну фiнансову 
звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.
По восьмому питанню порядку денного:
«Про розподiл прибутку або покриття збиткiв 
Товариства за пiдсумками роботи Товариства 
у 2016 роцi»
Прийнятi рiшення:
1. Покриття чистого збитку ПАТ «ЦЗФ «РОСIЯ» 
за 2016 рiк, у розмiрi 4 981 916,73 (Чотири 
мiльйони дев’ятсот вiсiмдесят одна тисяча 
дев’ятсот шiстнадцять гривень 73 копiйки), 
здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх 
перiодiв, а у разi отримання прибутку у 2017 
роцi направити його на поповнення резервно-
го фонду Товариства та покриття збиткiв 
попереднiх перiодiв.
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Про припинення повноважень членiв Нагля-
дової ради Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. З «25» квiтня 2017 року, достроково припи-
нити повноваження членiв Наглядової ради 
Товариства у повному складi, а саме:
- Фiльченко Олександр Миколайович, фiзична 
особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, акцiями Товариства не володiє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає, протягом останнiх п’яти рокiв поса-
дова особа займалася адвокатською дiяльнiстю 
та займала посаду генерального директора. 
Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 27.04.2017 р. по 25.04.2017р.;
- Iлюхiн Сергiй Геннадiйович, фiзична особа 
згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла, акцiями Товариства не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає, протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: за-
ступник директора, директор з економiки, ди-
ректор, диренктор з економiки. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - з 
27.04.2016 р. по 25.04.2017 р.;.
- Степура Денис Анатолiйович, фiзична особа 
згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла, акцiями Товариства не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає, протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: на-
чальник юридичного вiддiлу. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 
27.04.2016 р. по 25.04.2017 р.;
По десятому питанню порядку денного:
«Про обрання членiв Наглядової ради Това-
риства Голови Наглядової ради Товариства з 
числа обраних осiб, затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової ради Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. З «26» квiтня 2017 року, до складу Наглядо-
вої ради Товариства обрати, строком до «30» 
квiтня 2018 року, з числа запропонованих 
кандидатiв, а саме:
- Фiльченко Олександр Миколайович (рiк наро-
дження 1973, освiта вища Донецький держав-
ний унiверситет, економiко-правовий факуль-
тет, правознавство, закiнчив навчання у 1996 
роцi). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Мiсце роботи: ТОВ 
«ДРФЦ», генеральний директор з 23.09.2015р. 
Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом 
останнiх п’яти рокiв займався адвокатською 
дiяльнiстю. Кандидат на посаду члена нагля-
дової ради є представником акцiонера Товари-
ства – ТОВ «ДРФЦ» (код ЄДРПОУ 36887211).
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- Iлюхiн Сергiй Геннадiйович (рiк народження 
1980, освiта вища, Донецький державний 
унiверситет управлiння, факультет економiки, 
напрямок економiка i пiдприємництво 
(економiка пiдприємства) закiнчив навчання у 
2007 роцi). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Мiсце 
роботи: ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», ди-
ректор з економiки. Загальний стаж роботи  
19 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв поса-
дова особа обiймала наступнi посади: заступ-
ник директора, директор з економiки, дирек-
тор, директор з економiки. Кандидат на посаду 
члена наглядової ради є представником 
акцiонера Товариства – ТОВ «ДРФЦ» (код 
ЄДРПОУ 36887211).
- Андрiєнко Олена Сергiївна (рiк народження 
1979, освiта вища, Донецький нацiональний 
унiверситет, економiко-правовий факультет, 
правознавство, закiнчила навчання у 
2002 роцi). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Мiсце 
роботи: ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», на-
чальник юридичного вiддiлу. Загальний стаж 
роботи – 15 рокiв. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа обiймала наступнi поса-
ди: провiдний юрисконсульт, головний юрис-
консульт, юрисконсульт, начальник юридично-
го вiддiлу.
2. З «26» квiтня 2017 року, з числа обраних 
членiв Наглядової ради Товариства, обрати 
Головою Наглядовою ради Товариства, стро-
ком до «30» квiтня 2018 року – Фiльченка 
Олександра Миколайовича.
3. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства та визначити, що 
договiр з членом Наглядової ради є безоплат-
ним, але у разi коли матерiальне становище 
Товариства є задовiльним, допускаються єди-
но разовi грошовi виплати членам Наглядової 
ради з боку Товариства за рiшенням Загаль-
них зборiв акцiонерiв.
4. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу, вiдповiдно до вимого дiючого в 
Українi законодавства та Статуту Товариства 
вiд iменi Товариства, пiдписати цивiльно-
правовi договори з усiма членами Наглядової 
ради Товариства.
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв»
Прийнятi рiшення:
1. Попередньо схвалити та надати попередню 
згоду на вчинення Товариством наступних 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися То-
вариством до «30» квiтня 2018 року:
укладання будь-яких правочинiв пов’язаних з 
добуванням та збагаченням кам’яного вугiлля, 
оптовою торгiвлею паливом, у тому числi, але 
не виключно вугiльною продукцiєю, постачан-
ня матерiалiв, устаткування, сировини, елек-
тричної енергiї, палива, води для забезпечен-
ня дiяльностi Товариства, договорiв на 
виконання проектних робiт, будь-яких видiв 
пiдрядних робiт, договорiв перевезення, при 
цьому гранична сукупна сума кожного з ви-
щевказаних правочинiв не може бути бiльше 
60 000 000,00 грн. (шiстдесят мiльйонiв гри-
вень 00 копiйок), а разом граничною сукупною 
сумою 3 000 000 000,00 грн. (три мiльярди гри-
вень 00 копiйок) та встановити, що Виконавчий 
орган Товариства (В.о. Генерального директо-
ра) має право вiд iменi Товариства вчиняти цi 
правочини, щодо яких рiчними загальними 
зборами акцiонерiв Товариства прийнято 
рiшення про їх попереднє схвалення, з наступ-
ним схваленням умов зазначених правочинiв 
Наглядовою радою Товариства на протязi  
3 (трьох) мiсяцiв з дня вчинення правочину;

укладання будь-яких договорiв найму (оренди), 
договорiв про надання поворотної фiнансової 
допомоги, договорiв страхування майна, укла-
дення договорiв купiвлi-продажу, мiни, дару-
вання цiнних паперiв, договорiв банкiвського 
вкладу (депозитних договорiв), договорiв 
комiсiї, при цьому гранична сукупна сума кож-
ного з вищевказаних правочинiв не може бути 
бiльше 60 000 000,00 грн. (шiстдесят мiльйонiв 
гривень 00 копiйок), а разом граничною сукуп-
ною сумою 3 000 000 000,00 грн. (три мiльярди 
гривень 00 копiйок) та встановити, що Виконав-
чий орган Товариства (В.о. Генерального ди-
ректора) має право вiд iменi Товариства вчиня-
ти цi правочини, щодо яких рiчними загальними 
зборами акцiонерiв Товариства прийнято 
рiшення про їх попереднє схвалення, з наступ-
ним схваленням умов зазначених правочинiв 
Наглядовою радою Товариства на протязi  
3 (трьох) мiсяцiв з дня вчинення правочину;
укладання будь-яких правочинiв, пов’язаних з 
отриманням кредитiв, здаванням в заставу май-
на Товариства, придбаванням нерухомого май-
на, 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), а разом гранич-
ною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. (три 
мiльярди гривень 00 копiйок) та встановити, що 
Виконавчий орган Товариства (В.о. Генерально-
го директора) має право вiд iменi Товариства 
вчиняти цi правочини, щодо яких рiчними загаль-
ними зборами акцiонерiв Товариства прийнято 
рiшення про їх попереднє схвалення, з наступ-
ним схваленням умов зазначених правочинiв 
Наглядовою радою Товариства на протязi  
3 (трьох) мiсяцiв з дня вчинення правочину.
По дванадцятому питанню порядку денного:
«Про призначення уповноваженої особи, якiй 
надаються повноваження здiйснити 
персональнi повiдомлення акцiонерiв про 
прийнятi на рiчних загальних зборах акцiонерiв 
Товариства рiшення»
Прийнятi рiшення:
1. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу (з правом передоручення по-
вноважень iншим особам) довести до вiдома 
акцiонерiв пiдсумки голосування, шляхом над-
силання iнформацiї про останнi кожному 
акцiонеру простим листом, поштою або вру-
ченням їх особисто «пiд розпис».
3. З iнiциативи та за пропозицiєю Наглядової 
ради Товариства на позачергових Загальних 
зборах акцiонерiв Товариства, що оформлено 
протоколом № 8 вiд 26.10.2017р.розглядалися 
та прийняттi рiшення за наступними питаннями:
По першому питанню порядку денного:
«Про обрання членiв лiчильної комiсiї Товари-
ства, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень та затвердження регламенту ро-
боти позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. Для здiйснення пiдрахунку голосiв i надання 
роз’яснень щодо порядку голосування, обрати 
лiчильну комiсiю у складi: 
Панфiлова Свiтлана Григорiївна (Голова 
лiчильної комiсiї);
Романенко Олена Сергiївна (Член лiчильної 
комiсiї);
Купавцева Лариса Володимирiвна (Член 
лiчильної комiсiї).
2. Про припинення повноважень лiчильної 
комiсiї в складi: Панфилової Свiтлани Григорiївни 
(Голова лiчильної комiсiї), Романенко Олени 
Сергiївни (Член лiчильної комiсiї), Купавцевої 
Лариси Володимирiвнi (Член лiчильної комiсiї) 
одразу пiсля складання та пiдписання протоко-
лу про пiдсумки голосування на позачергових
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Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
3. Про затвердження наступного регламенту 
роботи: для докладiв з питань порядку денно-
го – до 5 хвилин, для обговорювання питань 
порядку денного – до 3 хвилин, збори провес-
ти на протязi 2 (двох) годин. Голосування з 
питань порядку денного проводиться бюлете-
нями для голосування.
По другому питанню порядку денного:
«Про обрання голови та секретаря позачерго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. Обрати головою позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства Фiльченка Олек-
сандра Миколайовича.
2. Обрати секретарем позачергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства Доканову 
Наталiю Iгорiвну.
По третьому питанню порядку денного:
«Про змiну типу Товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство»
Прийнятi рiшення:
1. Змiнити тип Товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство.
2. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу, (з правом передоручення по-
вноважень iншим особам) вiдповiдно до вимог 
дiючого в Українi законодавства здiйснити дiї 
щодо вчинення заходiв, пов’язаних iз змiною 
типу Товариства.
По четвертому питанню порядку денного:
«Про змiну назви Товариства з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНГЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«РОСIЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «РОСIЯ»»
Прийнятi рiшення:
1. Змiнити назву Товариства з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСIЯ» на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСIЯ».
2. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу, (з правом передоручення по-
вноважень iншим особам) вiдповiдно до вимог 
дiючого в Українi законодавства здiйснити дiї 
щодо вчинення заходiв, пов’язаних iз змiною 
назви Товариства.
По п’ятому питанню порядку денного:
«Про викладення Статуту Товариства в новiй 
редакцiї, затвердження Статуту Товариства в 
новiй редакцiї та про реєстрацiю нової редакцiї 
Статуту Товариства у вiдповiдностi до чинного 
законодавства України»
Прийнятi рiшення:
1. Викласти Статут Товариства у новiй редакцiї.
2. Затвердити Статут Товариства у новiй 
редакцiї.
3. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу пiдписання Статуту Товари-
ства у новiй редакцiї.
4. Доручити виконуючому обов’язки Генераль-
ного директора Товариства Мякшину Iгорю 
Миколайовичу (з правом передоручення 
iншим особам) реєстрування нової редакцiї 
Статуту Товариства у встановленому законом 
порядку, а також здiйснити всi iншi дiї, що ви-
никають з такого рiшення.
По шостому питанню порядку денного:
«Про затвердження положень про Загальнi 
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Ге-
нерального директора) Ревiзiйну комiсiю 
(Ревiзора), Корпоративного секретаря Товари-
ства в новiй редакцiї»
Прийнятi рiшення:

1. Викласти положення про Загальнi збори, На-
глядову раду, Виконавчий орган (Генерального 
директора, Ревiзiйну комiсiю (Ревiзору), Корпора-
тивного секретаря Товариства у новiй редакцiї.
2. Затвердити положення про Загальнi збори, На-
глядову раду, Виконавчий орган (Генерального 
директора, Ревiзiйну комiсiю (Ревiзору), Корпора-
тивного секретаря Товариства у новiй редакцiї.
3. Доручити пiдписання положень про Загальнi 
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Ге-
нерального директора, Ревiзiйну комiсiю 
(Ревiзору), Корпоративного секретаря Товари-
ства у новiй редакцiї виконуючому обов’язки 
Генерального директора Товариства Мякшину 
Iгорю Миколайовичу. 
По сьомому питанню порядку денного:
«Про внесення змiн до договорiв (контрактiв) 
з членами Наглядової ради, Ревiзором та ви-
конуючим обов’язки Генерального директора 
Товариства»
Прийнятi рiшення:
1. Внести змiни до договорiв (контрактiв з члена-
ми Наглядової ради, Ревiзором та виконуючим 
обов’язки Генерального директора Товариства.
2. Доручити пiдписання змiн до договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради та 
Ревiзором Товариства виконуючому обов’язки 
Генерального директора Мякшину Iгорю Ми-
колайовичу.
3. Доручити пiдписання змiн до договору (контр-
акту) з виконуючим обов’язки Генерального ди-
ректора Товариства Головi Наглядової ради То-
вариства Фiльченку Олександру Миколайовичу.
По восьмому питанню порядку денного:
«Про призначення уповноваженої особи, якiй 
надаються повноваження здiйснити 
персональнi повiдомлення акцiонерiв про 
прийнятi на позачергових Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства рiшення»
Прийнятi рiшення:
1. Доручити виконуючому обов’язки Генерально-
го директора Товариства Мякшину Iгорю Микола-
йовичу (з правом передоручення iншим особам) 
здiйснити персональне повiдомлення акцiонерiв 
Товариства про прийнятi позачерговими Загаль-
ними зборами акцiонерiв Товариства рiшення, у 
встановленому законом порядку.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємств (тис. грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 53715 83197
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26624 30475
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1936 1249
Сумарна дебіторська заборгованість 20968 51141
Грошові кошти та їх еквіваленти 1867 293
Власний капітал 38603 43098
Статутний капітал 68429 68429
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -62279 -57350
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 3222
Поточні зобов'язання і забезпечення 15112 36877
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.07203 -0.07281
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.07203 -0.07281

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 68429000 68429000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

0 0

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

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

 мякшин iгор миколайович
 (ініціали та прізвище керівника)
 25.04.2018р.
 (дата)
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ПублІчне акцiонерне ТоварисТво 
«ЗоовеТПромПосТач»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне акцiонерне 
товариство «Зооветпромпостач», 00727280, вул. Толбухiна 1, м. Хмель-
ницький, Хмельницький, Хмельницька обл., 29000, (0382) 79-62-51

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «Експрес 
Аудит», 21341857

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «воТум», 
35482037м. Київ , Подiльский, 01601, 
м. Київ, Вул. Ш.Руставелi, 18, 
044 209 87 08,

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

http://35370627.smida.gov.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«бобровицьке авТоТрансПорТне 

ПiДПриЄмсТво N 17449»
річна інформація емітентів для опублікування в офіційному 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОБРОВИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО N 17449», 21401803, 
17400, Чернігівська обл., Бобровицький 
р-н, м. Бобровиця, вул. Червонопартизан-
ська, 77, (04632) 212-07,

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

25.04.2018

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

http://atp17449.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 для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТоварисТво З обмеЖеною вiДПовi-
ДальнiсТю «вироб ни чо-комерцiйна комПанiЯ 
«еТалон», 32115051 Львівська , Горо доць кий, 81500, м. Городок, 
Стуса, 7 0673551635,

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

26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
https://smida.gov.ua/site/32115051

річна інформація 

ПриваТного акцІонерного 
ТоварисТва «ДнiсТер - ЖиТТЯ» 

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

Приватне акцiонерне 
товариство «Днiстер - Життя», 
33753345
Львівська , Залiзничний, 
79022, м.Львiв, вул.Городоць-
ка, 174 (032) 297-60-66,

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

26.04.2018

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

www.dnister-life.com.ua

річна інформація 
ПриваТного акцІонерного ТоварисТва 

«акцiонерна сТрахова комПанiЯ «ДнiсТер» 
за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне 
товариство «Акцiонерна 
страхова компанiя «Днiстер», 
13800475, Львівська , 
Залiзничний, 79022, м.Львiв, 
вул.Городоцька, 174 
(032) 297-60-66,

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

26.04.2018

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

www.dnister-group.com.ua

річна інформація 

ПриваТного акцiонерного 
ТоварисТва «галнаФТохiм» 

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Галнафтохiм», 23958622Львівська , 
Сихiвський, 79032, м.Львiв, 
вул. Пасiчна, 167 (032) 221-43-99,

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

26.04.2018

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

http://www.galnchim.com.ua/newsr.
htm

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне То-

варисТво «ЖиТомир райагрохiм», ідентифікаційний код 
юридичної особи 05488526, місцезнаходження 10025 м. Житомир вул. Коро-
льова, буд.171, міжміський код і телефон емітента (0412) 33-50-15.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 року. 3.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.
zhtagrohim.ho.ua.

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Наталія», ідентифікаційний код юридичної особи 33253896.

5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачерго-
ві загальнi збори не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю 
коштів на організацію їх скликання. 6. Інформація про дивіденди. За ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

Директор ____________ мазяр микола володимирович
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента ПриваТне акцiонерне 

ТоварисТво «коросТенська баЗа маТерiаль-
но-Технiчного ПосТачаннЯ», ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00909466, місцезнаходження 11502, Житомирська обл., 
м. Коростень вул. Т. Кралi, буд. 132, міжміський код і телефон емітента 
04142 6-65-72. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії 26 квітня 2018 року. 3.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію www.kormtp.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності Приватна аудиторська фірма «ІН-
ТЕЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31231755. 5.Інформація 
про загальні збори В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори 
акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю грошо-
вих коштів на організацію їх скликання. 6. Інформація про дивіденди. За 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

Директор _________________ а.в. Томах

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, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво «коломийське Заво-
До уПравлiннЯ буДi вель них 
маТерiалiв», 05467228, 78200 iвано-
Франкiвська область коломийський м. ко-
ломия вул. г.Тютюнника, 14, (03433) 206-08

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

24.04.2018

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

www.kzubm.prat.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«київський Док»

річна інформація  
емітента цінних паперів 

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

Приватне акцiонерне товариство 
«КИЇВСЬКИЙ ДОК», 05421634, 
01013, м.Київ, вул. Деревооброб-
на, 5, (044)467-70-34

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

27.04.2018

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

kyivdok.at24.com.ua

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «київ-
ський елекТровагоноремонТний ЗавоД»», 

00480247м. Київ , Солом’янський район, 03049, м. Київ, вул. Ползунова,2 
044-245-42-69,

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

27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
kevrz.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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво «екологоохоронна 
Фiрма «креома-Фарм», 
23729293, 03680, м. Київ, вул. Радищева, 3, 
(044) 497-95-45

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

26.04.2018

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

www.kreoma-pharm.com

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «київмеДрем-
буД», 01973874м. Київ , 
Шевченкiвський, 04112, м. Київ, 
вул. Т. Шамрила, 5-б (044) 244-56-93,

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

http://01973874.smida.gov.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«коросТенська райсiльгосПхiмiЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. I. Основні відо-

мості про емітента: 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Коростенська райсiльгоспхiмiя», ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 05488590, місцезнаходження: 11502 Жито-
мирська область, м.Коростень вул. Тихона Кралi, буд. 66, міжміський 
код та телефон емітента: (04142) 66582.2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: квітня 25.04.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: www. korostenhimiya.ho.ua. 
4.Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «На-
талія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансової 
звітності. 5 Із-за браку коштів та складного фінансового становища про-
тягом звітного періоду черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв 
емітента не скликались і не проводились. 6. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«коросТиШiвський льоноЗавоД»

Річна інформація емітента цінних паперів 2017 рік. I. Основні відо-
мості про емітента: 1. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство»Коростишiвський льонозавод», код за ЄДРПОУ: 
20415045, місцезнаходження:12504 Житомирська область 
Коростишiвський р-н м.Коростишiв вул.Надiї Крупської буд.52, міжмісь-
кий код та телефон емітента: 04130 5-35-21. 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.26.04.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: www.korostishivlon.ho.ua. 4. На-
йменування аудиторської фірми: Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ: 31133478, якою проведений аудит 
фінансової звітності; 5 Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв 
емітента у 2017 році не проводились, тому що не скликались.6. За ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось. 
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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, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво
«сТрахова комПанІЯ «мега-ПолІс»,
код за ЄДРПОУ 30860173,
03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23 
тел.: (044) 249-20-20 (044) 498-58-78
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: http://mega-polis.biz/

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, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво «соФос», 
34576548м. Київ , Печерський,  
01042, м. Київ, б-р Дружби народiв  
044 232 52 91,

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

http://34576548.smida.gov.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«майсТер брок»

рІчна ІнФормацІЯ За 2017 рік
емітента цінних паперів ПраТ «майсТер брок», який здійснив 

приватне розміщення акцій 
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАЙСТЕР БРОК»

 код за ЄДРПОУ 21608094
 місцезнаходження та 
телефон емітента

04050, м. Київ, вул. Народного Ополчен-
ня, 12-А; тел.(044)3315215

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

26.04.2017

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

masterbrok.bz.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

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво «суми-
авТо», 03120443Сумська , 
Ковпакiвський р-н, 40002, м. Суми, 
вул. Роменська, 98 (0542) 618-071,

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

27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію

www.sumy-avto.ukravto.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«оуШен енерДЖІ груП»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОУШЕН ЕНЕРДЖІ ГРУП», 
31629717, 01033, м.Київ, 
вул.Панькiвська, буд.5, 
(066)025-00-08, (044)234-13-09

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

27.04.2018

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

31629717.infosite.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 «ПiДвоД-
ТрубоПровiД», 31989106м. Київ , 
Днiпровський, 02139, м. Київ, вул. Курна-
товського, б. 20 (0536) 793087,

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

27.04.2018

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

pidvodtr.jimbo.com

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«сТрахова комПанiЯ «сТраховий 

буДинок»
річна інформація емітента

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

Приватне акцiонерне товариство «Страхова 
компанiя «Страховий будинок», 
23364325Дніпропетровська , 
Днiпропетровський, 49000, мiсто Днiпро, 
Плеханова, 16. т. (056) 79010 95,

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

26.04.2018

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

http://strahovoydom.com.ua/

ТоварисТво З обмеЖеною 
вiДПовiДальнiсТю «нiка» лТД

річна інформація емітента 2017 р
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «НIКА» ЛТД, 
16399955м. Київ , Дарницький, 
02093, м. Київ, Бориспiльська, 26 В, 
оф.206 044-2193706,

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

27.04.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/nika



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

182

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПублІчне 
акцiонерне ТоварисТво «новоуШицький 
консервний ЗавоД», 00374284, вул. Вишнева 246, с. Тучапи, 
Городоцький, Львівська, 81522, (03847) 21935

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Експрес-
аудит», 21341857

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «сТарий 
хреЩаТик» , 32776288, м. Київ , 
Шевченкiвський район, 01001, м. Київ, 
вулиця Хрещатик, 44-А, 044 279 63 68,

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

25.04.2018

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

http://32776288.smida.gov.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«кременчуцьке вЗуТТЄве виробничо - 

Торгiвельне об’ЄДнаннЯ»
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 
«Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгiвельне об’єднання», 
00308270Полтавська , Крюкiвський, 39617, м. Кременчук, лiкаря Богаєв-
ського, 2/7 0536622228,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: krevto.jimdo.com

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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво «кулевчансь кий 
комбiнаТ хлiбо ПроДукТiв», 
00955437, вул. Болгарська, будинок 166, 
с.  Кулевча, Саратський р-н, Одеська облать, 
68261, УКРАЇНА, 0 (4848) 2-23-34

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

26.04.2018

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

https://usilos.com/kulevcha-khp/

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «росичi», 
32829910, Київська, -, 01001, Київ, 
Хрещатик буд.44 а, (044)279-72-14 ,

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://32829910.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
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «камiнь-
каШирська Пересувна механiЗована коло-
на 70», 01036690

44500 Волинська область, Камiнь-Каширський район, м. Камiнь-
Каширський, вул. Шевченка, 57, 

тел. 03357 2-32-02
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: pmk-70.emitents.net.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«лисичанськТехмасТила»

річна інформація емітента 
 цінних паперів за 2017 рік,  

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

Приватне акціонерне товариство 
«Лисичанськтехмастила», 30482011, 
93117 Луганська область м. Лисичанськ 
вул. Артемівська, 61, 0645199785

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

26.04.2018

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

http://atzvіt.com.
ua/30482011/

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«науково-виробничий комПлекс 

«курс»
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 ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «КУРС», 21607389, 02099, 
м. Київ, вул. Бориспiльська, 9, (044) 369-58-21, 566-65-21

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.kurs.kiev.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, 

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

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво «гаЗiнвесТ», 33700005, 
77400 iвано-Франкiвська область 
Тисменицький район м. Тисмениця 
горбаля, 7, 0342 716322

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

26.04.2018

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

http://gazinvest.pat.ua/

річна інформація 

ПриваТного акцІонерного 
ТоварисТва «авiкос» 

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

Приватне акцiонерне 
товариство «АВIКОС», 
14308405
Львівська , Залiзничний, 
79018, м.Львiв, вул.Сторо-
женка, б32 (032) 233-10-41,

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

26.04.2018

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

www.avikos.lviv.ua

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «айрес», 
35370627м. Київ , Подiльский, 01601, 
м. Київ, Вул. Ш.Руставелi, 18, 
(044) 209 87 08,

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

http://35370627.smida.gov.ua

річна інформація 

ПраТ «сiльськогосПоДарська 
виробнича Фiрма «агроТон»

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ВИРОБНИЧА ФIРМА «АГРОТОН», 
30280120, 93400, Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардiйський, 
б.10б оф.12, +38 (06452) 4-33-70,

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

26.04.2018р.

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

http://agroton.pat.ua

річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: вІДкриТе 
акцІонерне ТоварисТво «гороДоцьке ПІДПри-
ЄмсТво «агрохІм», 05491304, Станційна 2А, м.Городок, Горо-
доцький, Хмельницька, 32000, (03851) 31679

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Експрес-
Аудит», 21341857

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-

го 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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво «сТрахова комПанiЯ 
«грiнвуД лайФ iнШуранс», 
34981210 м. Київ, Подiльський, 04073, м. Київ, 
вул. Кирилiвська, 160 Б, оф. 40 (044) 222-69-39,

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

26.04.2018

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

gli.com.ua

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «ваДес 
кеПiТал менеДЖменТ», 
34531554м. Київ , Шевченкiвським, 04053, 
м. Київ, Вул. Артема,21, 044 232 52 91,

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

http://34531554.smida.gov.ua

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «ваДес», 
34538963м. Київ , Подiльський, 04176, 
м. Київ, Вул. Електрикiв, 26, 
044 232 52 91,

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

http://34538963.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
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво "ШосТ-
кинська ТелекомПанiЯ "Телеком-сервiс", 
14006101, Сумська обл.. , Шосткинський р-н, 41100, м. Шостка, вул. Коро-
ленка, б. 33-А 05449 7-07-49,

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

25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
http://shostkaonline.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 

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

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

ТоварисТво З обмеЖе-
ною вiДПовiДальнiсТю 
"марТiн", 19257144, Богдана 
Хмельницького, 12А, м. Київ, Шевченків-
ський, 01030, (044) 238-60-44

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

27.04.2018

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

martinstg.com.ua
stockmarket.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 акцІонерне 
ТоварисТво "рембуДкомП-
лекТ", 03327836, Київська, м.Вишневе, 
Києво-Святошинський, Київська область, 
08132, УКРАЇНА, 0459850248

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

25.04.2018

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

www.stockmarket.gov.ua www.smida.gov.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«меТробуД»

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 товариство 
«Метробуд»,
код 32961977, 01601 м. Київ, 
вул. Прорізна, 8, 
(44) 279-41-89

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

27.04.2018р.

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

www.pratmetrobud.kiev.ua

в.о. генерального директора _________________   с.в. коваленко
27.04.2018р.

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 То-
варисТво "маШинобуДІв-
ний ЗавоД "вІсТек", 31226457, 
вул. Миру, б.6, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, 84500, Україна, (0627)44-69-24

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

26.04.2018

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

www.vistec.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 "Фiрма 
"аДв", 21115405, Сумська обл.., 
д/в, 41100, м.Шостка, вул.Щербако-
ва, б.1 (05449) 7-04-71

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

25.04.2018

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

http://prat-adv.pat.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«ака»

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

Приватне акцiонерне 
товариство "АКА", 
31458257
02121, м. Київ, 
вул. Автопаркова,7
(044) 564-26-28

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

27.04.2018 р.

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

www.aka.org.ua

генеральний директор  андронов анатолiй афанасiйович

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 акцiонерне 
ТоварисТво "аТамар", 
23383392, Гусовського, 12/7, к.43, 
Київ, 01011, Україна, 044 2544235

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

25.04.2018

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

atamar.um.la
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ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«Дергачiвська райагрохiмiЯ»

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 «ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ», 
05491072, Україна, Харківська обл., 61020 м. Харкiв, Григорiвське 
шосе, буд. 88, (057) 752-28-08.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.

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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«сл-груП»

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 АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛ-ГРУП», 38220430, 01133 м. Київ вул. Куту-
зова, буд. 18/7В, 044 371 41 51

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://sl-group.biz

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«українська охоронно-сТрахова 

комПанiЯ»
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 «Українська охоронно-страхова компанiя», 23734213, Україна 
Солом'янський р-н 03056 м.Київ вулиця Борщагiвська, 145, 044-457-80-80

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«веТроПак госТомельський 

склоЗавоД»
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 ТОВАРИ-
СТВО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД», 00333888, Київ-
ська обл. 08290 м. Iрпiнь (смт. Гостомель) площа Рекунова, 2, (044) 392-41-99

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://www.vetropack.ua/

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

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
« Коломийська швейна фабрика», код за ЄДРПОУ – 00309223, місцез-
находження -78200, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., Коло-

мия, вул. Театральна буд. 35, міжміський код та телефон емітента - 
(03433) 47678, 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 26.04.2018р.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію kolomyiashveina.pat.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«коломийська Швейна Фабрика»

річна інформація ПраТ «львiвське акцiонерне товариство iменi лесi 
українки», за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки», 02968438, вул. Під 
Дубом, 7А, м. Львiв, Галицький, Львівська, 79058, +380673420111

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://.bfg.lviv.ua/

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«львiвське акцiонерне ТоварисТво iменi лесi українки»

річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017 рік

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Клас Страхування життя», код за ЄДРПОУ: 33052464, 
місцезнаходження: пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2, м. Київ, 03127, міжміський 
код та телефон емітента:(044) 379-32-12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

http://classlife.uafin.net/documents/finansova-zvitnist-za--rik1413703817

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«сТрахова комПанІЯ «клас сТрахуваннЯ ЖиТТЯ»

річна інформація емітента цінних паперів
Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство 

«Коломияiнбуд», код за ЄДРПОУ - 13643975, місцезнаходження - 78200, 
м.Коломия, Шарлая,21, міжміський код та телефон - (03433) 55937 Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії - 26.04.2018р. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

на якій розміщено регулярну річну інформацію 13643975.smida.gov.ua На-
йменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності ТОВ «ОРВI-АУДИТ», 34623723 Інформація про загаль-
ні збори – В звітному періоді загальні збори акціонерів не проводили, у 
зв’язку з відсутністю коштів. 6 Інформація про дивіденди. Рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«коломиЯiнбуД»
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ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«харкiвелекТромонТаЖкомПлекТ»

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 «ХАРКIВ ЕЛЕКТРО МОНТАЖ-
КОМПЛЕКТ», 14077940, Україна Харківська обл., 61013 м. Харкiв, 
вул. Шевченка, 75, (057) 704-13-48.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«елеваТормлинмаШ»

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 «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 00931767, 
Україна, Харківська обл. 61020 м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88, 
(057) 752-27-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«лiЗингова комПанiЯ 

«сПриЯннЯ»
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 ТОВАРИ-
СТВО «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «СПРИЯННЯ», 24347487, Україна, Хар-
ківська обл., 61002 м. Харкiв, вул. Чубаря, буд. 3/5, (057) 714-04-26.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«новий сТиль»

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 «НОВИЙ СТИЛЬ», 32565288, Україна, 
Харківська обл., 61020 м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88, 
(057)  752-27-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.nowystyl.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 товари-
ство «КП В УКРАЇНІ», 23731640, вул. Кирилівська, 104, 6-й поверх, 
м. Київ, Подільський р-н, 04080, (044) 205-43-01.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«кП в українІ»

річна інформація емітента цінних паперів, який здійснив приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIКИ 
КIРОВОГРАДЩИНИ», 33142589, 25006, Кiровоградська область, мiсто 

Кропивницький, вулиця Набережна,13, (0522) 56-37-51; 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 29.04.2018р; 3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію liky.at24.com.ua. 
генеральний Директор хільченко сергій васильович

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«лiки кiровограДЩини»

річна інформація ПраТ по пуску, налагодженню, удосконаленню 
технологiї та експлуатацiї електростанцiй i мереж

«львiворгрес» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство по 
пуску, налагодженню, удосконаленню технологiї та експлуатацiї 

електростанцiй i мереж «ЛЬВIВОРГРЕС», 00128504, вул. Тютюнни-
кiв,буд.  55, М.Львiв, Галицький, Львівська, 79011, 032/294-87-48

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.lvivоrgres.bfg.lviv.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво По Пуску, налагоДЖенню, уДосконаленню 
Технологiї Та ексПлуаТацiї елекТросТанцiй i мереЖ «львiворгрес»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «ЛЬВIВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБIНАТ», 
22397707, 81642, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Рудники, 

вул. Рибгоспна, 9, 0322407608. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: ork.informs.net.ua.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«львiвський обласний виробничий рибний комбiнаТ»
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ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«славуТський солоДовий 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 акцiонерне товариство 
«славуТський солоДовий ЗавоД», 00377733, вул. Богдана Хмель-
ницького, б 43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька, 30068,  
(03842) 7-06-91

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«ДомобуДiвний 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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Домобудiвний комбiнат», 01269394, вул. Проспект 
Миру 61/3 Б, м. Хмельницький, Хмельницька, 29013, (0382) 742404

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«майДан-вильський комбІнаТ 

вогнеТривІв»
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 
«майдан-вильський комбінат вогнетривів», 00293640, вул. Островсько-
го, 3б, с. Михайлючка, Шепетiвський, Хмельницька, 30416, (03840) 2-33-15

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«об’ЄДнаннЯ Прогрес»

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 
«об'єднання Прогрес», 03587448, вул. Привокзальна, 66, м.Славута, 
Славутський, Хмельницька, 30000, 03842-26570

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.progress.km.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 това-
риство «рівнезалізобетон», 01267509, Григорія Сковороди, 23,  
м.Рівне, Рівненський, Рівненська, 33013, (0362) 63-37-23

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: rivnezalizobeton.in-ten.com

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«рІвнеЗалІЗобеТон»

річна інформація емітента цінних паперів, який здійснив приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІА-
ГРАМНИХ ПАПЕРІВ», 02424856, 28000, Кiровоградська область, 

Олександрiйський район, мiсто Олександрiя, проспект Будiвельникiв, буди-
нок 40, (05235) 4-04-09; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2018; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
www.afdb.com.ua. Директор Ковальчук Віктор Петрович. 

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«олексанДрІйська Фабрика ДІаграмних ПаПерІв»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.I. Основні відо-
мості про емітента: 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Саливонкiвський цукровий завод», код за ЄДРПОУ: 00372517, 
місцезнаходження: 08662 Київська область, Василькiвський р-н.,  
смт. Гребiнки, Бiлоцеркiвська, буд. 1, міжміський код та телефон емітента: 
(04571) 7-10-06; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.26 квітня 2018 р. 3. Адре-

са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: www.salivonki.inf.ua. 4. Найменування: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Мiжнародний iнститут аудиту», код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми: 21512649, якою проведений аудит фінансової звітності.5.Черговi 
та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у 2017 році не проводи-
лись, тому що не скликались. 6. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «саливонкiвський цукровий ЗавоД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.I. Основні відо-
мості про емітента: 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «СПЕЦ-АВIА», код за ЄДРПОУ: 21569224, 
місцезнаходження:08630 Київська область, Василькiвський район, 
смт.  Глеваха, вул. Авiаторiв, буд. 1, міжміський код та телефон емітента: 
(044) 249-00-68. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: квітня 25.04.2018 р.  

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.specavia.inf.ua 4. Найменування: Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Мiжнародний iнститут аудиту», код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми: 21512649, якою проведений аудит фінансової звітності. 
5  Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у 2017 році не 
проводились, тому що не скликались. 6. За результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «сПец-авiа»
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рІчна ІнФормацІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

ТоварисТва З обме-
Женою вІДПовІДаль-
нІсТю "рІелТ-буД", 
39375896, Марини Раскової, 4, 
м. Київ, Дніпровський, 02660, 
(044) 363 12 03

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

27.04.2018

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

rieltbudsgr.com.ua
http://stockmarket.gov.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 
«АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА 
«КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 
40131434

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товари-
ством тому загальні збори акціонерів не проводились.

6. Інформація про дивіденди: Емітент не є акціонерним товариством 
тому дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

рІчна ІнФормацІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

ТоварисТво З обмеЖе-
ною вiДПовiДальнiсТю 
"сТаль-iнвесТ", 31885089, 
вул. Київськй шлях, 2/6, м. Бориспіль, 
Бориспільський, Київська область, 
08300, 0445854170

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

27.04.2018

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

stal-invest.in.ua
http://stockmarket.gov.ua/

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА 
ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 
40131434

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товари-
ством тому загальні збори акціонерів не проводились.

6. Інформація про дивіденди: Емітент не є акціонерним товариством 
тому дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "ШвеЯ",
Код 05502516
84301, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Ярослава Мудрого, б. 43
(0626) 41-99-49 (0626) 41-98-21

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

25 квітня 2018 р.

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

www.shveya.org.ua

рІчна ІнФормацІЯ  
емітента цінних паперів

(Додаток 45 до Положення  
про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«волиньобленерго»

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

міжміський код та телефон 
емітента

 Приватне акціонерне товариство 
«волиньобленерго»
ЄДРПОУ: 00131512
Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Єршова, буд. 4
(0332) 78 05 12

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

 27.04.2018 р.

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

 http://energy.volyn.ua/activity/
annualinformation.php

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

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво ТелераДiокомПанiЯ 
"веселка", 23224848, 27500 
кiровоградська область свiтловодський 
р/н м. свiтловодськ 
вул. м. грушевського, 18, (05236) 2-37-05

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

25.04.2018

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

veselka.pat.ua

рІчна ІнФормацІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

ТоварисТво З обмеЖе-
ною вiДПовiДальнiсТю 
"каШТанове мiсТо", 
31242154, вул. Панаса Мирного, 
буд. 9, прим. 32 в літера А, м. Київ, 
Печерський, 01011, (044) 235-13-33

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

27.04.2018

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

kashtanovemisto.com.ua
stockmarket.gov.ua

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА 
ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 
40131434

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товари-
ством тому загальні збори акціонерів не проводились.

6. Інформація про дивіденди: Емітент не є акціонерним товариством 
тому дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
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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 

"Кременчуцький завод технiчного 
вуглецю"

2. Код за ЄДРПОУ 00152299
3. Місцезнаходження 39610 м.Кременчук вул.

Свiштовська,4
4. Міжміський код, телефон та факс 0536-4-11-85 76-86-48
5. Електронна поштова адреса admin@kztv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:kztv.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
№
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 32 предмет договору - закупiвля сировини.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
2 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 815S17 предмет договору - закупiвля сировини.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
3 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № А201706174 предмет договору - закупiвля сировини.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
4 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 265/17Сб предмет договору - закупiвля сировини.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
5 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 12/45-15 предмет договору - закупiвля сировини.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
6 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 12/47-18 предмет договору - закупiвля сировини.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
7 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 16/530 предмет договору - закупiвля сировини.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.

8 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/174-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
9 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/187-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
10 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/086-11/4500 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуг-
лецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
11 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/178-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
12 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/174-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
13 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/193-18 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
14 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № NT13-0139 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
15 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № NT17-0460 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
16 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/177-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 шт.
17 24.04.2018 0 373682000 0
Зміст інформації:
Договiр № 15/191-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 
( 99,960817%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 
581651 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 Яворський вячеслав 

вiкторович
Директор ПраТ "кЗТв" (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “кременчуцький ЗавоД Технiчного вуглецю”
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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 
"КРИСТАЛБАНК" , 39544699 м. Київ -- 04053 
м. Київ вул. Кудрявський узвiз, б. 2 (044) 
590-46-61

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

25.04.2018

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

https://crystalbank.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

ТОВ "Iнтер-аудит", 30634365

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

1. вид зборів: чергові, дата зборів: 
13.03.2017
Питання загальних зборів:
1. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi 
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2016 рiк.
2. Розгляд Аудиторського висновку (звiт неза-
лежного аудитора) АФ ТОВ «Iнтер-аудит» за 
результатами аудиту рiчної фiнансової 
звiтностi Банку станом на кiнець дня 
31.12.2016, та затвердження заходiв за ре-
зультатами розгляду цього Аудиторського ви-
сновку.
3. Розгляд звiту Спостережної ради та звiту 
Правлiння Банку вiдносно результатiв 
дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшень за 
наслiдками їх розгляду.
4. Розгляд питання про визначення основних 
напрямкiв дiяльностi ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 
на 2017 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку 
Банку за 2016 рiк.
6. Розгляд питання про припинення повнова-
жень членiв Спостережної ради Банку.
7. Розгляд питання про обрання членiв Спо-
стережної ради Банку.
8. Затвердження кошторисiв витрат щодо за-
безпечення дiяльностi Спостережної ради 
Банку.
2. вид зборів: позачергові, дата зборів: 
11.04.2017
Питання загальних зборів:
1. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв, встановлення кiлькiсного 
складу та обрання членiв лiчильної комiсiї, 
встановлення порядку проведення загальних 
зборiв акцiонерiв.
2. Попереднє схвалення значних правочинiв 
(попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв), якi можуть вчинятися 
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття рiшення.
Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Спо-
стережної ради в порядку, встановленому за-
конодавством та Статутом банку
3. вид зборів: позачергові, дата зборів: 
16.05.2017
Питання загальних зборів:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку про-
ведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Затвердження змiн до Статуту ПАТ «КРИС-
ТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в 
новiй редакцiї.

5. Затвердження змiн до Положення про 
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРИСТАЛ-
БАНК» шляхом викладення в новiй редакцiї.
6. Затвердження змiн до Положення про Спо-
стережну раду ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шля-
хом викладення в новiй редакцiї.
7. Затвердження змiн до Положення про 
Правлiння ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом ви-
кладення в новiй редакцiї.
8. Затвердження Принципiв (кодексу) Корпо-
ративного управлiння ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
9. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з 
Головою та членами Спостережної ради Бан-
ку, встановлення розмiру їх винагороди, ви-
значення умов оплати їх дiяльностi (заохочу-
вальних та компенсацiйних виплат) та 
обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв).
Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Спо-
стережної ради в порядку, встановленому за-
конодавством та Статутом банку
4. вид зборів: позачергові, дата зборів: 
28.08.2017
Питання загальних зборів:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку про-
ведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про виплату дивiдендiв, затвердження 
розмiру дивiдендiв, визначення способу ви-
плати дивiдендiв.
4. Затвердження змiн до Статуту ПАТ «КРИС-
ТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в 
новiй редакцiї.
Щодо розгляду 4 питання порядку денного 
пропозицiя надiйшла вiд акцiонера ПАТ «КРИС-
ТАЛБАНК» Гребiнського Л.А., вiдповiдно до ст. 
38 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Спо-
стережної ради в порядку, встановленому за-
конодавством та Статутом банку.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 60156750 0

Нарахувані дивіден-
ди на одну ак-
цію, грн.

0 0 3 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 60156750 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

14.09.2017

Дата виплати 
дивідендів

18.09.2017

Опис «28» серпня 2017 року позачерговими загальними збо-
рами акцiонерiв ПАТ «КРИСТАЛБАНК» було прийнято 
рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями.
Спостережною Радою Емiтента «30» серпня 2017 року 
(Протокол №97 вiд 30.08.2017) було прийнято рiшення 
про встановлення дати складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, визначення 
порядку та строку їх виплати.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв – «14» вересня 2017 року.
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних 
зборiв Емiтента розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 
виплатi, становить:
- з нерозподiленого прибутку за 2016 рiк -  
31 888 584,24 грн. (Тридцять один мiльйон вiсiмсот 
вiсiмдесят вiсiм тисяч п’ятсот вiсiмдесят чотири 
гривнi 24 копiйки);

Публiчне акцiонерне ТоварисТво “крисТалбанк”
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- з нерозподiленого прибутку за 2015 рiк –  
28 268 165,76 грн. (Двадцять вiсiм мiльйонiв двiстi 
шiстдесят вiсiм тисяч сто шiстдесят п’ять гривень 
76 копiйок).
Загальний розмiр дивiдендiв за простими акцiями 
становить 60 156 750,00 грн. (Шiстдесят мiльйонiв 
сто п’ятдесят шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят гри-
вень).
Розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 
3,00 грн. (Три гривнi 00 копiйок).
Строк виплати дивiдендiв – починаючи з 18 вересня 
2017 року по 27 лютого 2018 року включно.
Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо 
акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв – виплата 
всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка 
(тис.  грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1182771 861262
Грошові кошти та їх еквіваленти 169609 94469
Кошти в інших банках 169609 94469
Кредити та заборгованість клієнтів 371925 178481
Усього зобов'язань 919185 662023
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 904730 656008
Усього власного капіталу та частка меншості 263586 199239
Статутний капітал 200522 120522
Чистий прибуток/(збиток) 43801 48676
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

2.7 4.0

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

2.7 4.0

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриваТне акцiонерне 

ТоварисТво "харкiвоПТ"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

01882918

3. Місцезнаходження емітента 61124 Харкiвська обл., мiсто Харкiв 
вулиця Матросова, будинок 8-А

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kharkivopt@ft.net.ua

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

http://kharkovopt.cvetmet.com.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стерiна Олена Валентинiвна 
(паспорт: серiя МК номер 245435 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 01.11.1996р.) припинено повноваження 
23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа 
є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 94,3738% 
(146689 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.03.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Стерiна Олена Валентинiвна 
(паспорт: серiя МК номер 245435 виданий Червонозаводським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 01.11.1996р.) обрано на посаду 
23.04.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
23.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової 
ради, термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 94,3738% (146689 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «Харкiвопт». 

Посадова особа Член Наглядової ради Стерiна Катерина Вячеславiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 187010 виданий Київським РВ ХМУ ГУМВС Украї-
ни в Харкiвськiй областi, 09.10.2011р.) припинено повноваження 23.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова осо-
ба є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0006% 
(1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.03.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стерiна Катерина Вячеславiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 187010 виданий Київським РВ ХМУ ГУМВС Украї-
ни в Харкiвськiй областi, 09.10.2011р.) обрано на посаду 23.04.2018р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0006% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Член Нагля-
дової ради ПрАТ «Харкiвопт». 

Посадова особа Член Наглядової ради Стерiн Вячеслав Леонiдович (пас-
порт: серiя МК номер 702675 виданий 1МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй областi, 04.02.1998р.) припинено повноваження 23.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є акцiонером 
та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0006% (1 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 30.03.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стерiн Вячеслав Леонiдович 
(паспорт: серiя МК номер 702675 виданий 1МВМ Жовтневого РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 04.02.1998р.) обрано на посаду 
23.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), 
термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,0006% (1 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: старший викладач ХНУРЕ, заступник директора ТДВ 
«Харкiвкольормет». 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Волощук Лариса Миколаївна 
(паспорт: серiя МК номер 763219 виданий Московським МВ ХМУУМВС 
України в Харкiвськiй областi, 20.02.1998р.) припинено повноваження 
23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.03.2017 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Новiкова Ганна Вячеславiвна 
(паспорт: серiя МН номер 369110 виданий Роганським селищним 
вiддiленням мiлiцiї УМВСУ в Харкiвськiй областi, 15.03.2002р.) обрано на 
посаду 23.04.2018р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 
23.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї, 
термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: iнспектор ВК - секретар 
ПрАТ «Харкiвопт». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бiлов Сергiй Анатолiйович (пас-
порт: серiя МК номер 039599 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.12.1995р.) припинено повноваження 23.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
23.04.2018р.) у зв'язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.03.2017 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бiлов Сергiй Анатолiйович (пас-
порт: серiя МК номер 039599 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.12.1995р.) обрано на посаду 23.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном на 5 рокiв. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: менеджер ТДВ «Харкiвкольормет», начальник вiддiлу збу-
ту ТДВ «Харкiвкольормет». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Новiкова Ганна Вячеславiвна 
(паспорт: серiя МН номер 369110 виданий Роганським селищним 
вiддiленням мiлiцiї УМВСУ в Харкiвськiй областi, 15.03.2002р.) припинено 
повноваження 23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з переобранням членiв Ревiзiйної 
комiсiї. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 30.03.2017 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Скороходова Свiтлана 
Олександрiвна (паспорт: серiя ММ номер 995554 виданий Московським 
МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 18.06.2001р.) обрано на по-
саду 23.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
23.04.2018р.), термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер 
ТОВ «Ф1-РЕКЛАМА».

генеральний директор ____________ брик наталiя сергiївна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ВТБ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ бул. Т.Шевченка/

вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4986446 486-04-90
5. Електронна поштова адреса info@vtb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://vtb.ua/about/general/information/
special-information/

7. Вид особливої інформації
ii. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 
24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Тiтов Василь Миколайович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкрит-
тя паспортних даних вiдсутня.

Перебував на посадi Голови Спостережної ради з 12.04.2016р. до цього часу 
перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради з 25.01.2007р.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 
24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Соловйов Юрiй Олексiйович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради з 12.04.2016р, 
до цього часу перебував на посадi члена Спостережної ради з 25.10.2010р.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 
24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Моос Герберт акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття пас-
портних даних вiдсутня.

Перебував на посадi члена Спостережної ради з 15.02.2010р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Мухiна Тетяна Анатолiївна акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкрит-
тя паспортних даних вiдсутня.

Перебувала на посадi члена Спостережної ради з 27.04.2017р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Кондратенко Максим Дмитрович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на 
розкриття паспортних даних вiдсутня.

Перебував на посадi члена Спостережної ради з 09.07.2015р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Левикiн Володимир Дмитрович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Перебував на посадi члена Спостережної ради з 09.07.2015р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Загороднiй Сергiй Анатолiйович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-

криття паспортних даних вiдсутня.
Перебував на посадi члена Спостережної ради з 29.04.2016р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень всiх членiв Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку iз 
необхiднiстю, згiдно закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" пере-
обрати Спостережну раду у повному складi.

Лебединець Iгор Анатолiйович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Перебував на посадi члена Спостережної ради з 29.04.2016р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 
Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

Соловйов Юрiй Олексiйович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду першого заступника 

Президента-Голови Правлiння Банк ВТБ (ПАТ).
Представник акцiонера Банк ВТБ (ПАТ).
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 
Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

Моос Герберт акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття пас-
портних даних вiдсутня.

Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Банк ВТБ (ПАТ), Заступник 

Президента-Голови Правлiння.
Представник акцiонера Банк ВТБ (ПАТ).
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 
Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

Кондратенко Максим Дмитрович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на 
розкриття паспортних даних вiдсутня.

Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 16.01.12-09.08.13 

директор Департаменту реструктуризацiї та роботи з проблемними креди-
тами, ЗАТ "ЮнiКредит Банк", керiвник Департаменту ризикiв - старший вiце-
президент Банк ВТБ (ПАТ), член Правлiння Банк ВТБ (ПАТ).

Представник акцiонера Банк ВТБ (ПАТ).
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 
Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

Левикiн Володимир Дмитрович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Роланд Бергер 

Стретеджi Консалтенс ГмбХ, Нiмеччина. Старший консультант, потiм 
керiвник проектiв, ВАТ «Фiнансова корпорацiя «ВIДКРИТТЯ». Директор Де-
партаменту стратегiї, Банк ВТБ (ПАТ). Керуючий директор Управлiння роз-
робки та монiторингу реалiзацiї стратегiї Департаменту стратегiї та корпо-
ративного розвитку, потiм начальник Управлiння розробки та монiторингу 
реалiзацiї стратегiї, потiм начальник Управлiння розробки та монiторингу 
реалiзацiї стратегiї-вiце-президент, потiм керiвник Департаменту стратегiї 
та корпоративного розвитку – вiце-президент.

Представник акцiонера Банк ВТБ (ПАТ).
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 
Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

Мухiна Тетяна Анатолiївна акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкрит-
тя паспортних даних вiдсутня.

Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 11.2011- т.ч. 

Радник Фiнансового департаменту-вiце-президент; Радник Департаменту 
дочернiх компанiй-вiце-президент; Начальник Управления дочерних банков 
Департамента дочерних компаний-вице-президент; Начальник Управлiння 
дочернiх компанiй Департамента стратегiї i корпоративного развитку-вiце-
президент Банк ВТБ (ПАТ).

Представник акцiонера Банк ВТБ (ПАТ).
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 

24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 
Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

Лебединець Iгор Анатолiйович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-

Публiчне акцiонерне ТоварисТво “вТб банк”
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криття паспортних даних вiдсутня.
Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 06.2010-05.2013 

директор з кредитування, Член Правлiння ПАТ «Сведбанк». 04.04.2017-
13.10.2017, Директор департаменту фiнансової реуструктуризацiї та повер-
нення проблемних боргiв ЗАТ "Ексесбанк".

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 
24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 
Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

Загороднiй Сергiй Анатолiйович акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ "Банк Кiпру", 

07.2009 – 05.2013, начальник Управлiння роздрiбного, малого та середнього 
бiзнесу; 05.2013 – 06.2014, Заступник Голови Правлiння; 09.01.2018 - по 
теперiшнiй час, ТОВ "ПОСТ ФIНАНС",Директор операцiйного департаменту.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТБ БАНК" 
24.04.2018 (протокол № 74) прийнято рiшення про обрання нового складу 

Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».
Мороз Юлiя Анатолiївна акцiями ПАТ "ВТБ БАНК" не володiє, непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних вiдсутня.

Обрано на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: : 01.04.2017 - 01.12.2014, 

ПАТ АБ "Укргазбанк", Директор департаменту роздрiбного банкiнгу; 
03.09.2012 - 04.04.2017, ПАТ "Унiверсал Банк", Заступник директора 
роздрiбного бiзнесу з розвитку, Директор департаменту мережi вiддiлень, 
Директор мережi вiддiлень, Директор мережi вiддiлень - Член Правлiння; 
Незалежний член Наглядової ради.

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 вайсман к.м.
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.25
(дата)

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: Акціонерне товариство «Україн-

ський науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00190503. 3. Місцезнаходження: 61024 м. Харків Гу-
данова, 18. 4. Міжміський код, телефон та факс: 057 7003440 
057 7142945. 5. Електронна поштова адреса: ukrniio@kharkov.ukrtel.net. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukrniio.pat.ua. 7. Вид особли-
вої інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

ii. Текст повідомлення
17.04.2018 Загальними зборами Товариства прийнято рішення про 

зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство та зміну найменування товариства. Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР: 25.04.2018. Повне найменування акціонер-
ного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ 
ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО». Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни: Акціонерне товариство «Український науково-
дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного».

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

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

Директор мартиненко в.в.  25.04.2018

акцІонерне ТоварисТво 
«український науково-ДослІДний ІнсТиТуТ вогнеТривІв ІменІ а.с. береЖного»

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 
"Дружкiвський завод металевих 
виробiв"

2. Код за ЄДРПОУ 00191052
3. Місцезнаходження 84205 Дружкiвка вул. Соборна, 

будинок 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

06267 4-39-81 06267 4-47-11

5. Електронна поштова адреса sirius@dmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.dmf.com.ua

7. Вид особливої інформації прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, 

ii. Текст повідомлення: 
25.04.2018р рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» 

прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, 
що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за дани-
ми рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, тобто бiльше нiж 
52689,6тис.грн. кожна, та якi вчинятимуться Товариством у ходi його 
поточної господарської дiяльностi з 25.04.2018р. по 24.04.2019р, у 
тому числi включаючи укладання Товариством кредитних договорiв, 
договорiв позики, комiсiї, експортних та iмпортних договорiв, договорiв 
щодо надання будь-якої застави, iпотеки чи iншого забезпечення, 

договорiв поруки, договорiв щодо надання гарантiї, договорiв щодо 
вiдступлення прав вимоги, дилерських договорiв, агентських договорiв, 
(надалi всi зазначенi у цьому пунктi – Договори фiнансування) та будь-
яких iнших договорiв i документiв, якi можуть укладатися або 
пiдписуватися Товариством разом з, згiдно з, або у зв’язку з договора-
ми фiнансування, включаючи без обмежень усi та будь-якi додатковi 
договори та договори про внесення змiн до договорiв фiнансування, 
що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборiв, або що 
будуть укладенi у перiод з 25.04.2018р. по 24.04.2019р. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв 5268960тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 526896тис.
грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за 2017 рiк 1000%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй Товариства, згдiно реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв, складеному у порядку, передбаченому законодавством про 
депозитарну систему України станом на 19.04.2018р - 63948519 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 55104211, або 86,17% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ЗА прийняття 
рiшення - 55104211, що складає 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах, та 86,17% вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували ПРОТИ прийняття рiшення - немає.

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 степанов Якiв юрiйович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.26

(дата)

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
“ДруЖкiвський ЗавоД меТалевих виробiв”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "РВС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ вул. Введенська, 29/58
4. Міжміський код, телефон та факс (044)590-00-00 (044)590-00-00
5. Електронна поштова адреса kulish@rwsbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://rwsbank.com.ua/Information_
disclosure

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ii. Текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної 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
25.04.2018 припинено 

повнова-
ження

Голова 
Нагля-
дової 
Ради

Стецюк 
Олександр 

Володимиро-
вич

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" прийнято рiшення про припи-
нення повноважень Голови Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як пред-
ставника Акцiонера Банку - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА») Стецюка Олексан-
дра Володимировича з 25.04.2018 року (рiшення акцiонера №25042018/02 
вiд 25.04.2018 року).Стецюк О. В. перебував на посадi Голови Наглядової 
Ради ПАТ "РВС БАНК" з 25.04.2017 року по 25.04.2018 року.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пер-
сональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "Українська Бiзнес Група", началь-
ник управлiння корпоративних фiнансiв ТОВ "Українська Бiзнес Група".
25.04.2018 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
Ради

Яременко 
Сергiй 

Олександро-
вич

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" припинено повноваження Члена 
Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як незалежного члена Наглядової Ради), 
Яременка Сергiя Олександровича з 25.04.2018 року (рiшення акцiонера 
№25042018/02 вiд 25.04.2018 року). Яременко С. О. перебував на посадi Чле-
на Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК" з 25.04.2017 року по 25.04.2018 року.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пер-
сональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Радник Голови Правлiння ПАТ "АКБ "Київ".
25.04.2018 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
Ради

Гаврильчук 
Iрина 

Борисiвна

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" припинено повноваження Члена 
Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як незалежного члена Наглядової Ради) 
Гаврильчук Iрини Борисiвни з 25.04.2018 року (рiшення акцiонера №25042018/02 
вiд 25.04.2018 року). Гаврильчук I. Б. перебувала на посадi Члена Наглядової 
Ради ПАТ "РВС БАНК" з 25.04.2017 року по 25.04.2018 року.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пер-
сональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Радник Генерального директора Товарна Бiржа “Унiверсальна 
товарно-сировинна бiржа”, заступник директора з розвитку фiнансового

напрямку ТОВ “Українська Бiзнес Група”, директор департаменту проектiв 
та цiнних паперiв ТОВ "КБ "Столиця".
25.04.2018 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
Ради

Листопад 
Олеся 

Василiвна

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" припинено повноваження Члена 
Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як представника Акцiонера Банку - ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУ-
ПА») Листопад Олесi Василiвни з 25.04.2018 року (рiшення акцiонера 
№25042018/02 вiд 25.04.2018 року).Листопад О. В. перебувала на посадi Чле-
на Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК" з 25.04.2017 року по 25.04.2018 року.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пер-
сональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: В. о. директора ПАТ "Перехiдний Банк "РВС БАНК", Директор 
ТОВ "ФК Леогеймiнг Пей", Директор юридичного департаменту ТОВ "ФК 
Леогеймiнг Пей", Радник Голови правлiння ПАТ "Радикал Банк", Директор 
юридичного департаменту, член Правлiння ПАТ "Радикал Банк".
25.04.2018 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
Ради

Васьковська 
Валентина 
Петрiвна

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" припинено повноваження Чле-
на Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як представника Акцiонера Банку - 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА 
БIЗНЕС ГРУПА») Васьковської Валентини Петрiвни з 25.04.2018 року 
(рiшення акцiонера №25042018/02 вiд 25.04.2018 року).Васьковська В. П. 
перебувала на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК" з 25.04.2017 
року по 25.04.2018 року.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Директор департаменту фiнансiв та економiки ТОВ "Українська 
Бiзнес Група", Директор фiнансового департаменту ЗАТ "МЦ "Добробут".
25.04.2018 обрано Голова 

Нагля-
дової 
Ради

Стецюк Олен-
сандр 

Володимиро-
вич

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" обрано (переобрано/перепризна-
чено) Головою Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як представника Акцiонера 
Банку - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА 
БIЗНЕС ГРУПА») Стецюка Олександра Володимировича з 25.04.2018 року 
(рiшення акцiонера №25042018/02 вiд 25.04.2018 року), пiдстава - 
необхiднiсть формування персонального складу Наглядової Ради.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пер-
сональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "Українська Бiзнес Група", началь-
ник управлiння корпоративних фiнансiв ТОВ "Українська Бiзнес Група".
25.04.2018 обрано Член 

Нагля-
дової 
Ради

Яременко 
Сергiй 

Олександро-
вич

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" обрано (переобрано/перепри-
значено) Членом Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як незалежного чле-
на Наглядової Ради), Яременка Сергiя Олександровича з 25.04.2018 року 
(рiшення акцiонера №25042018/02 вiд 25.04.2018 року) , пiдстава - 
необхiднiсть формування персонального складу Наглядової Ради.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пер-
сональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Радник Голови Правлiння ПАТ "АКБ "Київ".
25.04.2018 обрано Член 

Нагля-
дової 
Ради

Гаврильчук 
Iрина 

Борисiвна

0

Публiчне акцiонерне ТоварисТво “рвс банк”
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Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" обрано (переобрано/перепри-
значено) Членом Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як незалежного чле-
на Наглядової Ради) Гаврильчук Iрину Борисiвну з 25.04.2018 року (рiшення 
акцiонера №25042018/02 вiд 25.04.2018 року), пiдстава - необхiднiсть 
формування персонального складу Наглядової Ради.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пер-
сональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Радник Генерального директора Товарна Бiржа "Унiверсальна 
товарно-сировинна бiржа", заступник директора з розвитку фiнансового 
напрямку ТОВ "Українська Бiзнес Група", директор департаменту проектiв 
та цiнних паперiв ТОВ "КБ "Столиця".
25.04.2018 обрано Член 

Нагля-
дової 
Ради

Васьковська 
Валентина 
Петрiвна

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" обрано (переобрано/перепризна-
чено) Членом Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як представника Акцiонера 
Банку - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА 
БIЗНЕС ГРУПА») Васьковську Валентину Петрiвну з 25.04.2018 року (рiшення 
акцiонера №25042018/02 вiд 25.04.2018 року), пiдстава - необхiднiсть фор-
мування персонального складу Наглядової Ради.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у

посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх 
п`яти рокiв: Директор департаменту фiнансiв та економiки ТОВ "Українська 
Бiзнес Група", Директор фiнансового департаменту ЗАТ "МЦ "Добробут".
25.04.2018 обрано Член 

Нагля-
дової 
Ради

Мигашко 
Вiталiй 

Олексiйович

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" обрано (переобрано/перепри-
значено) Членом Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", (як незалежного чле-
на Наглядової Ради) Мигашко Вiталiя Олексiйовича з 25.04.2018 року 
(рiшення акцiонера №25042018/02 вiд 25.04.2018 року), пiдстава - 
необхiднiсть формування персонального складу Наглядової Ради.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 
емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у по-
садової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональ-
них (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: 
Операцiйний Вiце-президент в Чорноморському банку торгiвлi та розвитку.

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 кравець владислав iванович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.26
(дата)

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "САД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00412458

3. Місцезнаходження емітента 62485 Харкiвська обл., Харкiвський 
район, село Мала Рогань вулиця 
Яблунева, будинок 29

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

cad@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://sad.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Хома Василь Васильович 
(паспорт: серiя ММ номер 259643 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 26.07.1999) припинено повноваження 
24.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 24.04.2018р.) у зв'язку з переобранням членiв Наглядової Ради. Поса-
дова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
9,4571% (2339645 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
14.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Хома Василь Васильович 
(паспорт: серiя ММ номер 259643 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 26.07.1999) обрано на посаду 24.04.2018 р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 1 рiк. 
Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 9,4571% (2339645 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: за-
ступник голови - керiвник апарату Харкiвська обласна державна 
адмiнiстрацiя; Голова Ревiзiйної комiсiї ТДВ «Мiжнародна страхова 
компанiя». 

Посадова особа Член Наглядової ради Хома Iрина Iванiвна (паспорт: 
серiя ММ номер 262760 виданий Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй 
областi, 22.07.1999) припинено повноваження 24.04.2018 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) у 
зв'язку з переобранням членiв Наглядової Ради. Посадова особа є 
акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 17,8260% 
(4410052 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-

має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017 року. 
Посадова особа Член Наглядової ради Хома Iрина Iванiвна (паспорт: 

серiя ММ номер 262760 виданий Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй 
областi, 22.07.1999) обрано на посаду 24.04.2018 р. загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) термiном на 1 рiк. Посадова осо-
ба є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 17,8260% 
(4410052 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: фiнансовий директор 
ПАТ «САД»; директор ТОВ «Харкiвськi геоiнформацiйнi системи»; 
фiнансовий директор ТОВ «Хамелеон-Софт». 

Посадова особа Член Наглядової ради Саксонова Ольга Олегiвна (пас-
порт: серiя МТ номер 310181 виданий Дергачiвським РВ ГУ ДМС України в 
Харкiвськiй областi, 02.11.2013) припинено повноваження 24.04.2018 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) 
у зв'язку з переобранням членiв Наглядової Ради. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 14.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Скакун Юрiй Євгенiйович (пас-
порт: серiя МК номер 566702 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 23.07.1997) обрано на посаду 24.04.2018 р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) термiном на 1 рiк. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: Голова Ради директорiв ТДВ «Мiжнародна страхова 
компанiя». Посадова особа є представником акцiонера ТДВ «Мiжнародна 
страхова компанiя» (код ЄДРПОУ 31236795). 

Посадова особа Член Наглядової ради Анiсiмов Герман Миколайович 
(паспорт: серiя МК номер 479792 виданий Червонозаводським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 25.07.2002) обрано на посаду 
24.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) 
термiном на 1 рiк. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: викладач Українська державна юри-
дична академiя. Посадова особа є представником акцiонера ТДВ 
«Мiжнародна страхова компанiя» (код ЄДРПОУ 31236795). 

Посадова особа Член Наглядової ради Забiяка Iгор Володимирович 
(паспорт: серiя МК номер 944531 виданий Московським МВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 18.08.1998) обрано на посаду 24.04.2018 р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) термiном 
на 1 рiк. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: начальник юридичного вiддiлу Харкiвська обласна 
державна адмiнiстрацiя, юрисконсульт ТОВ «МКК «Партнер». Посадова 
особа є представником акцiонера ТОВ «МКК «Партнер» (код ЄДРПОУ 
30882527).

Голова правлiння ____________ Саксонов Максим Михайлович

Публiчне акцiонерне ТоварисТво “саД”
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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 ТОВАРИ-
СТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 01412377
3. Місцезнаходження 84122 м.Слов'янськ 

вул. Свiтлодарська, б.65
4. Міжміський код, телефон та факс 06262 2 29 23 06262 2 29 23
5. Електронна поштова адреса bezpeka@smz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.smz.ua

7. Вид особливої інформації

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
“слов’Янський маШинобуДiвний ЗавоД”

ii. Текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призна-
чено, звільнено, 

обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменуван-

ня юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДрПоу юридичної особи

розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
25.04.2018 припинено 

повноваження
Голова правлiння Придворов Павло 

Анатолiйович
ВК 894978

27.03.2012 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
3.202418

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження Голови правлiння 
Придворова Павла Анатолiйовича (паспорт серiя ВК 894978, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 27.03.2012 року, частка в статутному 
капiталi 3,202418%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Павло Анатолiйович перебував на 
посадi голови правлiння ПАТ "СМЗ" останнi три роки.
25.04.2018 припинено 

повноваження
заступник голови 

правлiння
Пiдлiсний Олександр 

Олександрович
ВА 753062

21.05.1997 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження заступника голови 
правлiння Пiдлiсного Олександра Олександровича (паспорт серiя ВА 753062, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 21.05.1997 року, 
частка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Пiдлiсний Олександр Олександро-
вич перебував на посадi заступника голови правлiння ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
член правлiння Придворов Анатолiй Вади-

мович
АР 380675

22.04.2005 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження члена правлiння 
Придворова Анатолiя Вадимовича (паспорт серiя АР 380675, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 22.04.2005 року, частка в статутному 
капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Анатолiй Вадимович перебував на посадi 
члена правлiння ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
член правлiння Марченко Оксана 

Олександрiвна
ВК 049107

22.03.2007 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження члена правлiння 
Марченко Оксани Олександрiвни (паспорт серiя ВК 049107, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 22.03.2007 року, частка в статутному 
капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Марченко Оксана Олександрiвна перебував на посадi 
члена правлiння ПАТ "СМЗ" останнiй рiк, на посадi комерцiйного директора останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
Голови наглядо-

вої ради
Придворов Вадим 

Анатолiйович
ВВ 093515

28.10.1997 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
42.733546

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження Голови наглядової 
ради Придворова Вадима Анатолiйовича (паспорт серiя ВВ 093515, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 28.10.1997 року, частка в ста-
тутному капiталi 42,733546%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Вадим Анатолiйович пере-
бував на посадi Голови наглядової ради ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
член наглядової 

ради
Пахомов Олександр 

Олександрович
ВВ 700343

23.02.1999 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження члена наглядової 
ради Пахомова Олександра Олександровича (паспорт серiя ВВ 700343, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 23.02.1999 року, частка в 
статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Пахомов Олександр Олександрович пере-
бував на посадi члена наглядової ради ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
член правлiння Чаплик Iгор Васильович ВС 392605

01.08.2000 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження члена наглядової 
ради Чаплика Iгора Васильовича (паспорт серiя ВС 392605, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 01.08.2000 року, частка в статутному 
капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Чаплик Iгор Васильович перебував на посадi члена 
наглядової ради ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
член наглядової 

ради
Андрiанова Ольга 

Валерiївна
ВВ 700274

22.02.1999 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.000945

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження члена наглядової 
ради Андрiанової Ольги Валерiївни (паспорт серiя ВВ 700274, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 22.02.1999 року, частка в статутному 
капiталi 0,000945%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Андрiанова Ольга Валерiївна перебувала на 
посадi члена наглядової ради ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
голова Ревiзiйної 

комiсiї
Гладиш Наталiя Миколаїв-

на
ВК 048822

21.09.2004 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
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На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження голови Ревiзiйної 
комiсiї Гладиш Наталiї Миколаївни (паспорт серiя ВК 048822, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 21.09.2004 року, частка в статутному 
капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Гладиш Наталiя Миколаївна перебувала на посадi голо-
ви Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
член Ревiзiйної 

комiсiї
Абросiна Наталiя 

Вiталiївна
СМ 982244

03.10.2007 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї Абросiної Наталiї Вiталiївни (паспорт серiя СМ 982244, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 03.102007 року, частка в статутному 
капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Абросiна Наталiя Вiталiївна перебувала на посадi 
члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 припинено 

повноваження
член Ревiзiйної 

комiсiї
Записний Олександр 

Васильович
ВА 753241

26.05.1997 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї Записного Олександра Васильовича (паспорт серiя ВА 753241, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 26.05.1997 року, частка в 
статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Записний Олександр Васильович перебу-
вав на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано голова правлiння Придворов Павло 

Анатолiйович
ВК 894978

27.03.2012 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
3.202418

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду Голови правлiння строком на 
три роки Придворова Павла Анатолiйовича (паспорт серiя ВК 894978, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 27.03.2012 року, частка в 
статутному капiталi 3,202418%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Павло Анатолiйович пере-
бував на посадi голови правлiння ПАТ "СМЗ" останнi три роки.
25.04.2018 обрано член правлiння Пiдлiсний Олександр 

Олександрович
ВА 753062

21.05.1997 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння ПАТ "СМЗ" 
строком на три роки Пiдлiсного Олександра Олександровича (паспорт серiя ВА 753062, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 
21.05.1997 року, частка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Пiдлiсний Олек-
сандр Олександрович перебував на посадi заступника голови правлiння ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано член правлiння Придворов Анатолiй Вади-

мович
АР 380675

22.04.2005 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння ПАТ "СМЗ" 
строком на три роки Придворова Анатолiя Вадимовича (паспорт серiя АР 380675, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 22.04.2005 року, 
частка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Анатолiй Вадимович 
перебував на посадi члена правлiння ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано член правлiння Марченко Оксана 

Олександрiвна
ВК 049107

22.03.2007 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння ПАТ "СМЗ" 
строком на три роки Марченко Оксану Олександрiвну (паспорт серiя ВК 049107, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 22.03.2007 року, 
частка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Марченко Оксана Олександрiвна 
перебувала на посадi члена правлiння ПАТ "СМЗ" останнiй рiк, на посадi комерцiйного директора останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано член правлiння Абросiна Наталiя 

Вiталiївна
СМ 982244

03.10.2007 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння ПАТ "СМЗ" 
строком на три роки Абросiнуї Наталiю Вiталiївну (паспорт серiя СМ 982244, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 03.10.2007 року, част-
ка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Абросiна Наталiя Вiталiївна перебува-
ла на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано голова наглядо-

вої ради
Придворов Вадим 

Анатолiйович
ВВ 093515

28.10.1997 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
42.733546

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду Голови наглядової ради 
ПАТ "СМЗ" строком на три роки Придворова Вадима Анатолiйовича (паспорт серiя ВВ 093515, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 
28.10.1997 року, частка в статутному капiталi 42,733546%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов 
Вадим Анатолiйович перебував на посадi Голови наглядової ради ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано член наглядової 

ради
Пахомов Олександр 

Олександрович
ВВ 700343

23.02.1999 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена наглядової ради 
ПАТ "СМЗ" строком на три роки Пахомова Олександра Олександровича (паспорт серiя ВВ 700343, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 
23.02.1999 року, частка в статутному капiталi 0,00%).Пахомов О.О. є представником акцiонера Берко Нiни Павлiвни, яка володiє 4520065 простих iменних 
акцiй Товариства, що становить 42,733556% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не володiє акцiями ПАТ "СМЗ". Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Пахомов Олександр Олександрович перебував на посадi члена наглядової ради ПАТ "СМЗ" 
останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано член наглядової 

ради
Горбаньов Микола 

Олександрович
ВА 826585

08.08.1997 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена наглядової ради 
ПАТ "СМЗ" строком на три роки Горбаньова Миколу Олександровича (паспорт серiя ВА 826585, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 
08.08.1997 року, частка в статутному капiталi 0,00%). Горбаньов Микола Олександрович є представником акцiонера Окуджави Юрiя Георгiйовича, яка 
володiє 200 простих iменних акцiй Товариства, що становить 0,001890% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не володiє акцiями ПАТ "СМЗ".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Горбаньов Микола Олександрович перебував на посадi конструктора 
ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано голова Ревiзiйної 

комiсiї
Гладиш Наталiя Миколаїв-

на
ВК 048822

21.09.2004 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00
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Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ "СМЗ" строком на три роки Гладиш Наталiю Миколаївну (паспорт серiя ВК 048822, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 
21.09.2004 року, частка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Гладиш Наталiя 
Миколаївна перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано член Ревiзiйної 

комiсiї
Записний Олександр 

Васильович
ВА 753241

26.05.1997 Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ "СМЗ" строком на три роки Записного Олександра Васильовича (паспорт серiя ВА 753241, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькiй областi 
26.05.1997 року, частка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Записний Олек-
сандр Васильович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.
25.04.2018 обрано член Ревiзiйної 

комiсiї
Древаль Вiта 

Олександрiвна
ВА 625335

18.02.1997 Слов'янським РВ УМВСУ в Донецькiй областi
0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ "СМЗ" строком на три роки Древаль Вiту Олександрiвну (паспорт серiя ВА 625335, виданий Слов'янським РВ УМВСУ в Донецькiй областi 
18.02.1997 року, частка в статутному капiталi 0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Древаль Вiта 
Олександрiвна перебувала на посадi бухгалтера ПАТ "СМЗ" останнi п'ять 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 Придворов Павло анатолiйович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.25
(дата) 

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 товари-

ство "Кременчуцький завод 
технiчного вуглецю"

2. Код за ЄДРПОУ 00152299
3. Місцезнаходження 39610 м.Кременчук 

вул.Свiштовська,4
4. Міжміський код, телефон та факс 0536-4-11-85 76-86-48
5. Електронна поштова адреса admin@kztv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:kztv.com.ua

7. Вид особливої інформації відомості про прийняття 
рішення про виплату дивіден-
дів

ii. Текст повідомлення
Дата прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення про 

виплату дивiдендiв - 24 квiтня 2018 року. Дата Протоколу Наглядової ради 

вiд 24.04.2018 року про прийняття рiшення про встановлення дати скла-
дання Перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та 
строк їх виплати.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення рiчних 
загальних зборiв

Товариства - 20 477 084,10 грн.
Строк виплати дивiдендiв з 24.04.2018 р. по 24.10.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв через депозитарну систему та/або безпосе-

редньо акцiонерам.
Порядок викплати дивiдендiв:
- в порядку, встановленому частиною 5 ст.30 Закону України «Про 

Акцiонернi Товариства», або через касу Товариства, або поштовим пере-
казом, або шляхом переказу на депозит нотарiальної контори, або 
безготiвковим шляхом на розрахунковий рахунок акцiонера.

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 Яворський вячеслав 

вiкторович
Директор ПраТ "кЗТв" (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво “кременчуцький ЗавоД Технiчного вуглецю”

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
“чернiгiвська Швейна Фабрика 

“елеганТ”
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 ТОВАРИ-
СТВО "ЧЕРНIГIВСЬКА ШВЕЙНА 
ФАБРИКА "ЕЛЕГАНТ", 05502634 , 
Чернігівська Новозаводський р-н 
14017 м. Чернiгiв Проспект 
Перемоги, 41 (0462) 653930

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

25.04.2018

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

http://elegant-cg.com.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
“ЄвроПейське ТурисТичне 

сТрахуваннЯ”
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 акціонерне товариство 
"Європейське туристичне 
страхування", 
код 34692526
04071, м. Київ, вул. Спаська,5, оф.15 
тел. (044) 220-00-07

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

26.04.2018

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

www.erv.ua

голова Правління ________________  м.м.бойчин
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
зміни складу посадових осіб емітента, прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дойче Банк 
ДБУ" 

2. Код за ЄДРПОУ 36520434
3. Місцезнаходження 01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Міжміський код, 
телефон та факс

044-495-92-12 044-495-92-55

5. Електронна поштова 
адреса

kostyantyn.yarych@db.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

https://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html

7. Вид особливої 
інформації

Інформації про зміни складу посадових осіб 
емітента, прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення
25 квітня 2018 року прийняте Рішення № 23 акціонера ДОЙЧЕ БАНК 

АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ (надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного това-
риства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого прийняті рішення, 
в тому числі, з наступних питань:

І.
Згідно вимог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні 

товариства»),
1.1 відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Бан-

ку:
Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представника єдиного акці-

онера – Дойче Банк АГ),
Даніеля Шманда, заступника Голови Наглядової Ради (представника 

єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
Александра Ернста Пауля Берджі, незалежного члена Наглядової 

Ради,
Дінева Пенко Стефанова, незалежного члена Наглядової Ради,
Дітмара Герхарда Штюдеманна, незалежного члена Наглядової Ради
1.2 обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової 

ради Банку (зі строком повноважень, передбаченим законодавством):
Йорга Бонгартца – Головою Наглядової ради (представник єдиного ак-

ціонера – Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про 
розкриття паспортних даних). Йорг Бонгартц перебуває на посаді Голови 
Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. (рішення акціонера № 22 від 
21.03.2018р.). Інші посади, що обіймав/обіймає Йорг Бонгартц протягом 
останніх 5 років: з 01.11.2015р. по теперішній момент - Керуючий директор 
регіонального менеджменту центральної та східної Європи ДБ АГ (Німеч-
чина), з 01.06.2006р. по 31.10.2015р. - Голова Правління, Керівник Гло-
бального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ «Дойче Банк», Москва (Ро-
сія);

Даніеля Шманда - заступником Голови Наглядової Ради (представник 
єдиного акціонера – Дойче Банк АГ), (паспортні відомості: відсутній дозвіл 
особи про розкриття паспортних даних). Даніель Шманд перебуває на по-
саді члена Наглядової ради Банку з 07.09.2016р. Протягом останніх 
п’яти років пан Даніель Шманд обіймав наступні посади в Дойче Банк АГ: з 
01.01.2016р. по теперішній момент: Керуючий директор, Глобальний керів-
ник напрямку торгівельного фінансування; з 15.07.2011р. по 31.12.2015р.: 
Керівник напрямку торгівельного фінансування та управління грошовими 
коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голо-
ва Комітету глобального торгівельного фінансування;

Александра Ернста Пауля Берджі – незалежним членом Наглядової 
ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних 
даних). Александр Ернст Пауль Берджі перебуває на посаді члена Нагля-
дової ради Банку з 20.12.2017р. Протягом останніх 5 років Александр 
Ернст Пауль Берджі обіймав посаду керуючого партнера Ксандер енд Ком-
пані (Німеччина);

Дінева Пенко Стефанова – незалежним членом Наглядової ради, (пас-
портні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). 
Дінев Пенко Стефанов перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку 
з 21.03.2018р. (рішення акціонера № 22 від 21.03.2018р.). Протягом остан-
ніх 5 років Дінев Пенко Стефанов обіймав посаду директора ТОВ «ІБМ 
Україна» (Україна) з 26.04.2010р. по 24.01.2016р., з 25.01.2016р. – на пен-
сії;

Дітмара Герхарда Штюдеманна – незалежним членом Наглядової ради 
(паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних да-
них). Дітмар Герхард Штюдеманн перебуває на посаді члена Наглядової 
ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штю-

деманн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 
2006р.

1.3 затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої ради Банку шляхом підтвердження умов та пролонгації строку дії 
цивільно-правових договорів, що раніше укладені з ними, затвердити умо-
ви додаткової угоди (щодо пролонгації строку дії) до цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради, Йоргом Бонгартцем, Александром 
Ернстем Паулєм Берджі, Діневим Пенко Стефановим. Цивільно-правові 
договори з рештою членів Наглядової Ради Банку пролонгуються автома-
тично;

1.4 обрати членом Наглядової Ради Банку (що є представником єдино-
го акціонера – Дойче Банк АГ) Беате Рамону Хофманн (паспортні відомос-
ті: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних); зі строком по-
вноважень, передбаченим законодавством, затвердити умови 
цивільно-правового договору, що укладається з Беатою Рамоною Хоф-
манн; встановити, що члену Наглядової ради Банку не здійснюється ви-
плата винагороди. Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років обі-
ймала наступні посади в Дойче Банк АГ: з 15.05.2017р. по теперішній 
момент - Керівник торгівельного фінансування (північна та східна Європа, 
центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційно-
го банкінгу - глобального транзакційного банкінгу, з 01.09.2010р. по 
14.05.2017р. - Керівник торгівельного фінансування та управління грошо-
вими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакцій-
ного банкінгу.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Нагля-
дової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не 
володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі по-
сади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціо-
нера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України «Про акціо-
нерні товариства»).

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішен-
ня акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті 
Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». 

ІІ. 
2.1 Попередньо надати згоду на вчинення Банком (строком на один рік 

з дати прийняття цього Рішення Акціонера) таких правочинів, що можуть 
бути значними в залежності від умов правочину: кредитних договорів 
(включаючи договори овердрафту), договорів позики, фінансування, дого-
ворів про надання гарантій (контргарантій), договорів про відкриття акре-
дитивів, депозитних договорів, договорів про нарахування процентів, до-
говорів про договірне списання, договорів фінансування торгівельних угод, 
купівлі-продажу цінних паперів, продажу, купівлі, обміну валютних ціннос-
тей, депозитних сертифікатів, договорів авалювання векселів, інших дого-
ворів про надання банківських, фінансових чи інших послуг, які можуть на-
даватись Банком/Банку, договорів оренди, поставки, купівлі-продажу, 
надання послуг, виконання робіт, договорів застави майна (в тому числі 
іпотеки), майнових прав тощо, поруки, інших договорів про забезпечення 
виконання зобов’язань, будь-яких інших договорів; правочинів, платежів, 
що вчиняються на підставі та згідно з вищевказаними договорами, банків-
ськими інструментами, виданими іншим банком, компанією тощо, - з ураху-
ванням граничної сукупної вартості 10 000 000 000 (десять мільярдів) до-
ларів США. Правочини можуть укладатись в гривні, Євро, доларах США, 
інших валютах. Рішення прийняте, враховуючи те, що на дату його при-
йняття неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком 
у ході поточної господарської діяльності. В рамках цього Рішення значним 
правочином є правочин, як це визначено Законом України «Про акціонерні 
товариства». Подальше погодження правочинів Наглядовою Радою Банку, 
щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, не вимагається.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 2 087 664 000 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) – 12 516 % (261 300 000 000 / 2 087 664 000);

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 228 666 102.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийнят-
тя рішення: «за» - 228 666 102, проти – 0.

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 26.04.2018 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади бернд вурт
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.23
(дата)

Публiчне акцiонерне ТоварисТво “Дойче банк Дбу”
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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 
"слов'Янський 
маШинобуДiвний 
ЗавоД"

2. Код за ЄДРПОУ 01412377
3. Місцезнаходження 84122 м.Слов'янськ 

вул. Свiтлодарська, 65
4. Міжміський код, телефон та факс 06262 2 29 23 06262 2 29 23
5. Електронна поштова адреса bezpeka@smz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.smz.ua

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів
№
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 105713.00 105713.00 100
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 
25.04.2018 р.) було надано попередню згоду на вчинення значних 
правочинiв вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (гра-
нична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 105713,00 тис.грн.), а 
саме:
1. кредитнi договори (кредитнi лiнiї), наданi для забезпечення дiяльностi 
Товариства та пiдтримання виробництва;
2.договори пов'язанi iз наданням Товариству кредитних коштiв (гарантiя, 
договiр поруки, договiр застави, iпотечнi договори);
3. договори пов'язанi iз забезпеченням обов'язкiв Товариства як поста-
чальника (продавця), у тому числi гарантiї;
4. договори постачання, або купiвлi-продажу продукцiї та матерiалiв, 
тощо, у яких Товариство виступає у якостi постачальника чи продавця.

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 Придворов Павло анатолiйович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.25
(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, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "власний 
сервiс", 31927008 , Київська 
Шевченкiвський 03055 мiсто Київ Ванди 
Василевської, будинок 7 206-65-45

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

25.04.2018

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

http://own-service.com.ua/

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«гІрник»

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 акціонерне товариство 
«гірник», 
код 13928815
39631, Україна, Полтавська обл., м. Кре-
менчук, вул.Київська, 85 А, 
тел. (0536) 77-35-90

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

26.04.2018

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

www.girnik.prat.in.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«сТрахова комПанiЯ 

«Тас»
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 «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ТАС»
Код ЄДРПОУ: 30929821
03062, м. Київ, 
пр-т. Перемоги, буд. 65
Тел. (044) 507-07-09

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

26.04.2018 року

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

http://www.taslife.com.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
лІкувально-оЗДоровчих ЗаклаДІв 

ПроФсПІлок україни 
«укрПроФоЗДоровницЯ»

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 ТОВАРИ-
СТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»; 
02583780; 01033, місто Київ, вулиця 
Шота Руставелі, 39/41; (044)2890111

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

26 квітня 2018 року

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

www.ukrzdrav.com
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річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 

«Прикарпатська iнвестицiйна компанiя «ПРIНКОМ», код за ЄДРПОУ - 
20542223 місцезнаходження - 76019, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Василiянок, 22, 
офiс 300 міжміський код та телефон - (0342) 53-01-26 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 24.04.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію - www.princom.com.ua 4. Найме-
нування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності - Тов « укрЗахiдаудит», 20833340

5. Інформація про загальні збори- Збори відбулись 28.04.2017 р. Кво-
рум зборів -99,99 % П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й : 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. Обрали лiчильну комiсiю. 2. Обран-
ня голови i секретаря загальних зборiв, та затвердження регламенту. Об-
рали Голову зборiв та секретаря загальних зборiв Затвердили регламент. 
3. Звiт Директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
правлiння Товариства. Звiт Директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. затвердити. Роботу вико-
навчого органу Товариства визнати задовiльною. 4. Звiт Наглядової ради 
за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

ради Товариства. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 
2016 р. затвердити.Роботу Наглядової ради Товариства визнати 
задовiльною. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 р. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту за 2016 р.Роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства визнати задовiльною.Висновки Ревiзiйної комiсiї щодо 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 р. затвердити. 6. Затверджен-
ня рiчного звiту Товариства за 2016 р.Рiчнi звiти Товариства за 2016 р. за-
твердити. 7.Розподiл прибутку Товариства за 2016 р.Затвердити наступ-
ний розподiл чистого прибутку Товариства. Отриманий прибуток Товариства 
в сумi 2 тис.грн. направити на поповнення резервного фонду Товариства. 
8. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту в новiй редакцiї. 9. Припинення повноважень РевiзораТовариства. 
Припинити повноваження РевiзораТовариства.10. Обрання 
РевiзораТовариства.Ревiзором обрано: Люту Ольгу Юрiївну

11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року з дати прийняття рiшення.Не прийнято у 
зв'язку з вiдсутностю необхiдностi. Пропозицiй не поступало. 

6. Інформація про дивіденди - Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«ПрикарПаТська iнвесТицiйна комПанiЯ «Прiнком»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента

ПублІчне акцІонерне Товари-
сТво "коросТиШІвський 
кар'Єр", 00292445, 12502, Жито-
мирська область, Коростишівський 
р-н , м. Коростишів, вул.Червоних 
партизанів, 29, (04130) 5-13-33

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

 27 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

http://korostyshіv-karіer.besaba.com/
wordpress/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

Приватне підприємство "Аудитор-
ська фірма "Екаунт", 31133478

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство) Річні Загальні збори акціонерів відбулися 
25.04.2017р. Порядок денний річних Загальних зборів (перелік питань, що ви-
носяться на голосування): 1.Про обрання Лічильної комісії річних Загальних 
зборів ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" та визначення терміну дії її повно-
важень. 2.Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту 
роботи) річних Загальних зборів ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР". 3.Про 
обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР". 
4.Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР'ЄР". 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради 
ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" про результати діяльності за 2016 рік. 
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ "КОРОС-
ТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" про результати фінансово-господарської діяльності у 
2016 році. 7.Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 
ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2016 рік. 8.Про затвердження Висновків Ревізійної комісії ПАТ 
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР". 9.Про затвердження Річного звіту ПАТ "КО-
РОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2016 рік. 10.Про розподіл прибутку і збитків 
ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2016 рік з урахуванням вимог, перед-
бачених законом. 11.Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ 
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" на 2017 рік. 12.Про дострокове припинення 
повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР'ЄР". 13.Про обрання членів Наглядової ради ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР'ЄР". 14.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які уклада-
тимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР'ЄР", встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) осо-
би, яка уповноважується від імені ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" на під-
писання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою 
Наглядової ради Товариства.

Прийняті рішення по питанням порядку денного: 1. Обрати Лічильну 
комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ"КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР'ЄР", надалі - Збори, у наступному складі: голова комісії - Ковальчук Л.М., 
члени комісії - Грищук В.Л., Сидорчук Н.В. Встановити, що повноваження 
Лічильної комісії Зборів припиняються після складення Протоколу про 
підсумки голосування у Зборах 25.04.2017 року та оголошення 
(зачитування) підсумків (результатів) голосування.  
2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) 
Зборів: виступи з питань Порядку денного на Зборах: основна доповідь 
- до 10 хвилин; відповіді на питання - до 5 хвилин. Голосування з усіх 
питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які 
акціонери та їх представники отримують при реєстрації. 3. Обрати Головою 
Зборів Колесника В.Ф. 4. Обрати Секретарем Зборів Осадчук Л.В.  
5. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності  
за 2016р. 6. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності у 2016р. 7. Затвердити Звіт Ревізійної комісії 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р.  
8. Затвердити Висновки Ревізійної комісії. 9. Затвердити Річний звіт за 
2016р. 10. Чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 
2016 році становить 127104,77 грн. Спрямувати 100 (сто) % чистого 
прибутку за результатами діяльності у 2016 році на модернізацію 
виробництва та оновлення основних засобів ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР'ЄР" з урахуванням вимог, передбачених законом. 11. Затвердити 
основні напрямки діяльності Товариства на 2017р. 12. Припинити 
достроково 25.04.2017р. повноваження членів та голови Наглядової 
ради Товариства. 13. Обрати з 25.04.2017р. за результатами 
кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства на 
строк до наступних річних Зборів у наступному персональному складі: 
Майданик І.В., Казьонов В.В., Мороз А.І., Колесник В.Ф., Коровін С.В. 
14. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які 
укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства: 
договір укладається на строк до наступних річних Зборів, договір є 
безоплатним. Доручити голові Правління підписати від імені ПАТ 
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" цивільно-правові договори з членами/
головою Наглядової ради Товариства на зазначених вище умовах.
Усі питання порядку денного розглянуті та проголосовані, рішення 
прийняті, про що складено протокол №1. По усім питаннях 
проголосували одностайно "ЗА"- 7631674 голосів, або 100% голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах 
ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" 25.07.2017р. та є власниками 
голосуючих із цих питань акцій. Скликання річних Загальних зборів 
ініціювала Наглядова рада. Позачергові збори не ініціювалися і не 
скликалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

голова правління 
ПаТ «коросТиШІвський кар'Єр»        мороз Ігор Євгенійович

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво 
«коросТиШІвський кар'Єр»
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ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«ТрикоТаЖна Фiрма «арнiка» 

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: Приватне акцiонерне товариство 
«Трикотажна фiрма «Арнiка», 00307543, 58008, м. Чернiвцi, вул. Прут-
ська, 6 (0372) 52-30-95; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018;  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-trikotazhna-f-rma-arn-ka; 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит», 
22841651; 5. Інформація про загальні збори: річні загальні збори акціоне-
рів відбулися 05.04.2017р. з кворумом 73,62 %. Порядок денний: 1. Об-
рання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Генерального директора про 
пiдсумки господарської дiяльностi Товариства за 2016р. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради за 2016р. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї за 2016р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства 
за 2016р. 6. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2016 рiк. 7. Про 
припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 8. Про припинен-
ня повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Змiна типу Товариства. 
10. Змiна найменування Товариства. 11. Внесення змiн та доповнень до 
Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12. Вне-
сення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом ви-
кладення їх в новiй редакцiї. 13. Обрання членiв наглядової ради, затвер-
дження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
наглядової ради. 14. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 15. Про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. З усіх 
питань порядку денного рішення прийняті. Пропозицiй до перелiку питань 
до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. 6.Інформація про диві-
денди: рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та по-
переднього звітному років не приймались.

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загальні відо-
мості: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне То-
варисТво «брусилiвська райагроПромТехнiка»; 
Код за ЄДРПОУ: 00903736; Місцезнаходження: 12600 Житомирська обл 
м. Брусилiв вул. Чапаєва 3; Міжміський код, телефон та факс: (04162) 3-03-25; 
Електронна поштова адреса: brusrapt@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.brusrapt.ho.ua; Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення: 25 квiтня 2018 року черговими загальними збо-
рами акцiонерiв прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зо-
крема, їх характеру: було прийнято рiшення попередньо надати згоду на 
вчинення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
АТ «БРУСИЛIВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА» за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк, якi можуть вчинятися АТ «БРУСИЛIВСЬКА 
РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА» протягом одного року з дати прийняття цього 

рiшення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектiв 
конкретних договорiв Наглядовою радою товариства: договори оренди 
цiлiсного майнового комплексу та/або окремих основних засобiв Товари-
ства, гранична сукупнавартiсть правочинiв складає не бiльше 100 % 
вартостi активiв ПАТ «БрусилiвськаРайагропромтехнiка» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме 763 тис.грн.. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2017 р- складає 763 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках)- 100,00 %, загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй складає- 395 373 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах- 393 545 голосiв , кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за»прийняття рiшення- 393 545 або 100 % вiд загаль-
ної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах 
акцiонерiв та «проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв.  
3. Підпис:Директор Марач Андрiй Павлович, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 26.04.2018 р.

річна інформація 
емітента цінних паперів

1.ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «iвано-
Франкiвське виробничо-Торгiвельне Швейне 
ПiДПриЄмсТво «галичина», 05502462 76019, м.Iвано-
Франкiвськ, вул.Галицька,87 (0342) 78-53-43

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 р.3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
galychyna.biz 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «IФ-аудит», 22196268 5. Інфор-
мація про загальні збори Збори відбулись 21.04.2017 р. Кворум 91,76 % 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання го-
лови і секретаря загальних зборів акціонерів, та затвердження регла-
менту. 3. Звіт правління про результати фінансово- господарської діяль-
ності Товариства за 2015р., 2016р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту правління Товариства.4. Звіт Наглядової ради за 2015р., 

2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2015р., 2016 р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. За-
твердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2015р., 
2016 р. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р., 2016 р. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2015р., 2016 р. 8. Про зміну типу 
Товариства. 9. Про зміну найменування Товариства.10. Внесення змін 
до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.  
11. Внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори акціоне-
рів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію 
шляхом викладення їх у новій редакції.12. Припинення повноважень На-
глядової ради Товариства. 13. Припинення повноважень Ревізійної комі-
сії Товариства. 14. Обрання Наглядової Ради Товариства 15. Обрання 
Ревізійної комісії Товариства. Було розглянуто всi проекти рiшень до пи-
тань порядку денного, які були запропоновані Наглядовою радою, що 
скликала збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень 
було затверджено.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство «Ви-

годський лiсокомбiнат», код за ЄДРПОУ 00274232, місцезнаходження  - 
77552, смт.Вигода, Д.Галицького, буд.63 телефон емітента (03477) 61035,  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 25.04.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.uniplyt.com.ua  
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності ТОВ «Аудиторська фiрма «IФ-аудит», 22196268 
5. Інформація про загальні збори – Збори відбулись 27.04.2017р. Кворум 
87,4 % ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 2.Обрання 
голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв, та затвердження регламен-
ту. 3.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово- господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту. 4.Звiт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5.Звiт Ревiзiйної 
комiсiї за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному 
звiту за 2016 р. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.  
7. Розподiл прибутку Товариства за 2016 р. 8. Про змiну типу Товариства.  
9. Про змiну найменування Товариства. 10. Внесення змiн до Статуту Това-
риства, шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до 
Положень Товариства: про загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, 
про виконавчий орган, про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення їх у новiй 
редакцiї.12. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.  
13. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Обрання 
Наглядової Ради Товариства. 15. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
16. Затвердження договорiв, укладених з банкiвськими установами, 
пролонгацiя дiючих та надання попередньої згоди на вчинення значних 
правочинiв. Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денно-
го, які були запропоновані Наглядовою радою, що скликала чергові та по-
зачергові збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було 
затверджено. 6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «вигоДський лiсокомбiнаТ»
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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 Това-
рисТво «лисичанськнаФТо-
ПроДукТ», 03484062, 93117 Луган-
ська область м. Лисичанськ, 
вул. Артемівська,61, 0645199775

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

26.04.2018

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

http://lіsnp.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«МАКАУДИТСЕРВIС», 21994619

5. Інформація про загальні збори. Позачергові загальні збори не склика-
лись та проводились. Чергові загальні збори акціонерів відбулися 27.04.2017р. 
Питання порядку денного визначались Наглядовою радою товариства. Інші 

особи пропозиції до порядку денного загальних зборів не подавали. Перелік 
питань, що розглядалися на чергових загальних зборах: 1. Про обрання членiв 
лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання секретаря рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Про затвердження висновку Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 5. Про затвердження рiчного звiту Товариства. 6. Про 
розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених 
законом. 7. Про прийняття рiшення по результатам розгляду звiту Наглядової 
ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 8. Про прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про встанов-
лення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства. 11. Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладаються iз членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради. 12. Про 
прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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 То-
варисТво "мiЖнароД не 
бюро креДиТних iсТорiй"

2. Код за ЄДРПОУ 34299140
3. Місцезнаходження 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 65
4. Міжміський код, телефон та факс 0442233392 0444225199
5. Електронна поштова адреса skyrtach@ibch.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

https://credithistory.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
26.04.2018р припинено повноваження Голови Наглядової Ради Марцiна 

Фiглус Яцека у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень складу Наглядо-
вої ради. Паспорт громадянина Польщi серiя ЕЕ, № 5421640, виданий По-
сольством Республiки Польщi в Українi 13.09.2012р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не володiє акцiями 
Товариства. Перебував на посадi з 10.04.2015р. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не при-
значено, в звязку з тим, що загальними зборами не прийнятi рiшення, 
передбаченi п.17, 18 частини другої ст.33 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Вiдповiдно до п.1. ст.53 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства», повноваження членiв наглядової ради прининяются, крiм по-
вноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. 

26.04.2018р припинено повноваження члена Наглядової Ради Азарова 
Андрiя Святославовича у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень. Пас-
порт серiї КЕ № 686485, виданий 30.07.1998р., Київським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не володiє акцiями Товариства. Перебував на посадi з 
10.04.2015р. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого 
не призначено, в звязку з тим, що загальними зборами не прийнятi рiшення, 
передбаченi п.17, 18 частини другої ст.33 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства». Вiдповiдно до п.1. ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», повноваження членiв наглядової ради прининяются, крiм повноважень 
з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. 

26.04.2018р припинено повноваження члена Наглядової Ради Торхаллур 
Iнгi Йоханнссон у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень. Паспорт гро-
мадянина Iсландiї A3014374, виданий 26.08.2013р., Органом реєстрацiї гро-
мадян. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садова особа не володiє акцiями Товариства. Перебував на посадi з 
02.04.2018р. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого 
не призначено, в звязку з тим, що загальними зборами не прийнятi рiшення, 
передбаченi п.17, 18 частини другої ст.33 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства». Вiдповiдно до п.1. ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», повноваження членiв наглядової ради прининяются, крiм повноважень 
з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. 

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 Йоханнессон Йон Гойтi
(підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 26.04.2018

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 акцІонерне 
ТоварисТво «аПТечна мереЖа «ФармацІЯ», 
ЄДРПОУ 22447055, 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20,  
тел. (048)720-51-42.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Аудиторська фірма «Респект» у вигляді товариства з обмеженою 
відповідальністю, код ЄДРПОУ 20971605.

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

Загальні чергові збори відбулися 20.04.17 р. Позачергові збори не про-
водились. 

Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах (по-
рядок денний) та результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень. 2. Звіт виконавчого органу Товариства 
про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 
році та його затвердження. 3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товари-
ства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік та його затвердження.  
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його за-
твердження.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 6. Затвер-
дження річного звіту Товариства. 7. Розподіл прибутку і збитків Товари-
ства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 8. Про 
зміну типу Товариства з публічного на приватне. 9. Про зміну наймену-
вання Товариства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора 
Товариства. 11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та дер-
жавної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. 12. Внесення змін 
до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову 
раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладен-
ня їх у новій редакції. 13. Затвердження умов цивільно-правових, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 15. Обрання членів 
Ревізійної комісії Товариства.

По питанням № 1-14 порядку денного загальними зборами акцiонерiв 
Товариства РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI БIЛЬШIСТЮ ГОЛОСIВ. По питанню 
№15, що передбачає кумулятивне голосування, обрана необхiдна кiлькiсть 
членiв органу Товариства, вiдповiдно до Статуту. 

6. Інформація про дивіденди. Розподiл прибутку звiтного перiоду не 
проводити, збитки покрити у вiдповiдностi до вимог чинного законодав-
ства.

генеральний директор  а.н. ліпкіна 
м.п.
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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 «ТерноПiльський 
кар’Єр», 00292623, 47372 
Тернопiльська область Збаразький район 
с.максимiвка вул. стара максимiвка, 
буд. 29, (0352) 24-23-34

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

27.04.2018

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

http://karyer.in.ua/novini

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПриваТне акцІонерне 
ТоварисТво «вІнницЯагроТранссервІс»

2. Код за ЄДРПОУ: 00415037
3. Місцезнаходження: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця 

Сергія Зулінського, будинок 42-Б.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 61-27-71
5. Електронна поштова адреса: par@00415037.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00415037.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 26 квітня 2018 

року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні 
збори акціонерів ПрАТ «Вінницяагротранссервіс». 3. Відомості щодо 
правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, в період з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. (включно), вар-
тість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких 
є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гаран-
тій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продук-
тів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забез-
печення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства 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 
вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня зго-
да, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень  
00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 7176,1 тис.грн.
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 1393,5%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 1031384 шт; кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 1031384 голоси; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1031384 голоси; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення - 0. 

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 Ільїн Ю.О. 26.04.2018 року.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриваТне акцІонер-
не ТоварисТво «аІг україна сТрахова 
комПанІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 30858295
3. Місцезнаходження вул. Іллінська, 8, м. київ, 04070, україна
4. Міжміський код, телефон та факс 0444906550
5. Електронна поштова адреса reception.ua@aig.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.chartis.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна 
складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
26.04.2018 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» при-
йнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради САМІ САЙЕГ/ 
SAMI SAYEGH за рішенням загальних зборів. Голова Наглядової ради є 
представником акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД. Посадова особа 
на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Особа обіймала дану посаду з 25.01.2018р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради СТЕФЕН МОР-
ТОН/ STEPHEN MORTON (паспорт №706612903, виданий FCO 
08.02.2008р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є 
представником акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала дану посаду з 
27.03.2017р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради НУНО АНТУ-
НЕС/ NUNO ANTUNES за рішенням загальних зборів. член Наглядової 
ради є представником акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД. Посадова 
особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала дану посаду з 
27.03.2017р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано на посаду голови Наглядової ради САМІ САЙЕГ/ SAMI 
SAYEGH за рішенням загальних зборів. Голова Наглядової ради є пред-
ставником акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД. Посадова особа на 
розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє; особу призначено строком на три роки; протягом 
останніх п’яти років обіймав наступні посади: голова Наглядової ради 
ПрАТ «АІГ Україна», AIG - AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), Zonal Head, MENA & 
Russia, грудень 2017 р. - сьогодення; AIG - AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), ви-
конавча влада та спеціальний ризик, MENA Russia & Africa, 2015-2017 
роки; AIG - AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), Виконавчий директор Великих Об-
межень - Global Property, EMEA, 2012-2015.Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради АСІФ ІКБАЛ/ ASIF IQBAL за 
рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акці-
онера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД. Посадова особа на розкриття пас-
портних даних згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє; особу призначено строком на три роки; протягом останніх п’яти 
років обіймав наступні посади: AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), COO-MENA, 
лютий 2014 р. - сьогодення. AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), головний юрис-
консульт січня 2005 року - лютий 2014 року. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради АННА ТЕРЕСА ФОЛХА 
КОРРЕА/ ANA TERESA FOLHA CORREIA за рішенням загальних зборів. 
Член Наглядової ради є представником акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC 
ЛІМІТЕД. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не дава-
ла. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначе-
но строком на три роки; протягом останніх п’яти років обіймав наступні 
посади: AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), CFO-MENA, 2015 - сьогодення. AIG 
MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), регуляторний контролер-MENA, 2014-2015. AIG 
MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), заступник регіонального контролера-МЕНА, 
2013-2014 рр. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

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

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

Генеральний директор Крупчицька О.М., підпис, м. п. 26.04.2018 р.
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рІчна ІнФормацІЯ 
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

ПриваТне акцІонерне 
ТоварисТво «ДІкер-
гоФФ цеменТ україна», 
код ЄДРПОУ 04880386, вул. Пирогів-
ський шлях, буд. 26, м. Київ, Голосіїв-
ський р-н, 03083, Україна, 
(044) 536-19-56

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

27.04.2018

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

http://04880386.smida.gov.ua

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності.

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги", код ЄДРПОУ 
33306921

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 99,82% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про встановлення 
порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних 
зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на 
загальних зборах акціонерів. 3. Про прийняття рішень з питань порядку 
проведення Зборів Товариства. 4. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ради директорів про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Про прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 6. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Про 
розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. 10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства. 12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди 
членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства. 14. Про затвердження Положення про Наглядову Раду 
Товариства в новій редакції. 15. Про затвердження Положення про 
Раду директорів Товариства в новій редакції. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку 
питань порядку денного не подавалось. Результати розгляду питань 
порядку денного: з усіх питань порядку денного рішення прийняті , з 
питань №№ 9,10, і 15 – рішення не були прийняті. Протокол чергових 
загальних зборів акціонерів розміщено на сайті емітента - 
http://04880386.smida.gov.ua. 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 17.10.2017 року. 
Кворум зборів: 99,97% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання 
лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. 3. Про 
порядок прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про затвердження рішень, 
ухвалених Наглядовою Радою Товариства відповідно до протоколу від 
21 вересня 2017 року, про створення Додаткового фонду Товариства, 
визначення його розміру, порядку та способу його формування. 5. Про 
затвердження Договору про відступлення грошових прав вимоги та Акту 
приймання – передачі грошових прав вимоги. 6. Про уповноваження 
осіб на підписання від імені Товариства Договору про відступлення 
грошових прав вимоги та Акту приймання – передачі грошових прав 
вимоги. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: пропозицій не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх 
питань порядку денного рішення прийняті. Протокол позачергових 
загальних зборів акціонерів розміщено на сайті емітента - 
http://04880386.smida.gov.ua. 
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачува-
лись. 

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

операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПриваТне акцІонер-
не ТоварисТво «ПолТава-авТо» 2. Код за 
ЄДРПОУ 03118340 3. Місцезнаходження 36028 м. Полтава Велико-
тирнівська, 1. 4. Міжміський код, телефон та факс (0532)579956 
(0532)579956. 5. Електронна поштова адреса secretary@pauto.
poltava.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації http://poltava-avto.
ukravto.ua/ 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 
розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фон-
ду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення Прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
26.04.2018;Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: ха-
рактеру правочинів: кредитні договори з фінансовими установами, 
гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (со-
рок 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 
звітності: 30151 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 132,66558%;Загальна кількість голосуючих акцій:  
2 073 171;Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 2 073 021;Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 2 073 021;Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
26.04.2018;Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: ха-
рактеру правочинів: договорів застави (іпотеки) з фінансовими уста-
новами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями 
третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу 
(іпотеку), гранична сукупна вартість якого не перевищує  
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;Гранична сукупна вар-
тість правочинів: 200000 тис. грн;Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 30151 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 663,32792%;Загальна кількість голосуючих акцій:  
2 073 171;Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 2 073 021;Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 2 073 021;Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
26.04.2018;Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: харак-
теру правочинів: договорів надання/отримання фінансової допомоги, 
гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто 
мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Ра-
дою Товариства;

Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн;Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
30151 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 331,66396%;Загальна кількість голосуючих акцій:  
2 073 171;Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 2 073 021;Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 2 073 021;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  мустафаєв Т.с. 
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річна інформація емітентів за 2017 рік, 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  
«укрхуДоЖПром», 22858679, 
Київська, Голосiївський, 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, 28, 044/ 425-95-99,

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

22858679.smida.gov.ua

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

1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

ПриваТне акцiонерне Товари-
сТво «юнiсТь», 14232547, 17500, 
Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 3 
(04637) 3-29-13,

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

25.04.2018

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

emitent-info.com.ua/14232547

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 
«ФiнiнвесТгруП», 31305397, 
м. Київ , Печерський, 04176, м. Київ, 
Вул.Бастiонна,15, 044 4637834,

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

http://31305397.smida.gov.ua

річна інформація емітентів за 2017 рік, 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 «юрбуДПро-
екТ», 34603639, м. Київ , Подiльським, 
01042, м. Київ, Спаська,11, 
044 289 22 94,

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

http://34603639.smida.gov.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПублІчне 
акцІонерне ТоварисТво «хмельницьке сорТ-
насІннЄовоч», 00489018, вул.Кирпоноса, 15, м.Хмельницький, 
Хмельницька, 29021,(0382)794251

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: sno.km.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Аудитсервіс і 
партнери», 33526611

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та поперед-

нього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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 

«хмельницьке шляхово-будiвельне управлiння № 56», 03448860, 
вул. Захiдна Окружна 1, м. Хмельницький, ., Хмельницька, 29016, (0382) 
66-49-49

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «хмельницьке ШлЯхово-буДiвельне уПравлiннЯ № 56»

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 механiчний завод», 01350239, вул. Пiвнiчна, 2, м. Хмель-
ницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 29025, (0382) 70-27-52

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «хмельницький механiчний 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, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Український фiнансовий альянс», 32374372, Солом'янський 
р-н 03141 м.Київ вулиця Солом'янська, будинок 33, 093-889-70-86

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.ufaic.com.ua/

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «сТрахова комПанiЯ «український Фiнансовий альЯнс»
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 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 "болграД солар", 
37012088, 68731 одеська область болград-
ський Залiзничне Толбухiна, б.92, 
0482390583

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

26.04.2018

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

bolgradsolar.com.ua

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 «iсрЗ», 32333962, 68093 
одеська область м. чорноморськ, с.
малодолинське вул.космонавтiв, 
буд.59-б, (048) 772 07 00

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

26.04.2018р.

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

32333962.smida.gov.ua

річна інформація 
емітента цінних паперів

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 теле-

фон емітента: Публiчне акцiонерне Товари-
сТво «iвано-Франкiвсь кШкiрсировина», 
05501988, 76495 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ 
Пресмашiвська, 10, (0342) 78-75-16

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю - аудиторська фір-
ма «ІФ-АУДИТ», 22196268

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): У звiтному перiодi загальнi збо-
ри акцiонерiв не проводилися. Рiшення про проведення загальних 
зборiв не пiдтримали основнi акцiонери.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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 «iнТо», 22477576, 65070 
одеська область м.одеса 
вул. космонавтiв, будинок 23/4, 
(048)343569

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

27.04.2018р.

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

sk-into.informs.net.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон 
емітента: ПаТ «київоПорЯДкомПлекТ», 05503326, 01013, 
м. Київ, вул.Будiндустрiї, 9 (044) 285 62 58. 2. Дата розкриття річної інфор-
мації у інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет: http://www.oporyad.kiev.ua. 4. Найменування аудиторської 
фірми: ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит-Резерв», 22898740. 5. Інформація 
про загальні збори: дата 26.04.2017, кворум 91%. Порядок денний: 1.Об-
рання лiчильної комiсiї.2.Звiт правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 р.3.Звiт наглядової ради Това-
риства про свою дiяльнiсть у 2016 р.4.Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства про 
свою дiяльнiсть у 2016 р.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння, наглядової 
ради, ревiзiйної комiсiї за 2016 р.6.Затвердження рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2016 р.7.Порядок розподiлу прибутку або покриття 
збиткiв.8.Вiдкликання наглядової ради Товариства.9. Обрання наглядової 
ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради.10.Вiдкликання ревiзiйної комiсiї 
Товариства.11.Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.12.Затвер-
дження внутрiшних положень про загальнi збори, наглядову раду, ревезiйна 
комiсiю, правлiння Товариства.13.Про внесення змiн до статуту Товариства та 
затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.На зборах були розглянутi 
всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi 
рiшення. 6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались. 

річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єди-
ним державним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, місцез-
находження, міжміський код та теле-
фон емітента

Публiчне акцiонерне 
ТоварисТво «агрохiм», 
05489129, 77600 Iвано-
Франкiвська область Рожнятiвський 
смт.Рожнятiв М.Рильського, 26, 
(03474) 20080

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

25.04.2018

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

http://www.stockmarket.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової 
звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю - аудиторська фірма 
«ІФ-АУДИТ», 22196268

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

У звiтному перiодi загальнi збори 
акцiонерiв не проводилися. Рiшення 
про проведення загальних зборiв не 
пiдтримали основнi акцiонери.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво «синТеЗ ТранЗиТ», 
31541444, 65003 одеська область 
суворовський район м.одеса наливна, 
буд.15, 048 7299600

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

26.04.2018р.

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

www.sinteztranzit.com.ua

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 
«оДесцивiльПроекТ», 02497944, 
65026 одеська область м.одеса 
вул. грецька, буд. 44, (048) 728-27-30

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

26.04.2018р.

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

ogp.od.ua

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 З iноЗемними 
iнвесТицiЯми «синТеЗ ойл», 
14343703, 68000 одеська область д/н 
м.чорноморськ вул. Пiвнiчна, буд.2, 
0482 345-840,

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

26.04.2018р.

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

www.sintez.com.ua

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 «роЗДiльнЯнський 
елеваТор», 00955147, 67400 одесь-
ка область роздiльнянський район 
м. роздiльна вул. Європейська, 83, 
(253) 3-13-64

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

26.04.2018р.

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

www.rae.com.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) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли 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 акцІонерне Това-
рисТво «сТрахова комПанІЯ 
«укрІнсТрах» 31170499 76018, Івано-
Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вули-
ця Промислова, будинок 29 +38 034 271 22 06 
+38 034 271 22 53

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

25.04.2018р.

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

http://ukrinstrah.net.ua/info_emitent/zvit_
emitenta/

{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

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

ЗакриТе акцiонерне Това-
рисТво «оДесаконДиТер», 
32833927, 65007 одеська область м.одеса 
3-iй водопровiдний провулок, 9, 
(048)722-39-35

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

25.04.2018р.

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

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "кiнТо"

2. Код за ЄДРПОУ 16461855
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, 25-Б
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 2467350 (044) 2355875

5. Електронна поштова адреса kinto@kinto.com
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.kinto.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
25.04.2018 р. Емiтент отримав вiд Публiчного акцiонерного товариства 

«Нацiональний депозитарiй України» зведений облiковий реєстр власникiв 
iменних цiнних паперiв, з якого стало вiдомо, що на рахунках власникiв 10 
i бiльше вiдсоткiв акцiй Емiтента вiдбулися такi змiни: 1.пакет власника – 
«фiзичної особи» збiльшився з 9 006 721 штук акцiй (40,53% вiд загальної 
кiлькостi акцiй; 54,62% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) до 9 228 871 
штук акцiй ( 41,53% вiд загальної кiлькостi акцiй; 55,97% 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. Найменування посади Оксанiч Сергiй Михайлович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 5 глави 4 розділу II)
річна інформація 

емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТоварисТво З обмеЖеною вiДПовiДальнiсТю 
«сТолицЯ-iнвесТ-сервiс», ідент.код 34530189, 01021, м. Київ , 
вул.Грушевського, б.28/2, н.п. 43, тел. (044) 499-26-93 (044) 499-26-83

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26 квітня 2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://sis.emitents.net.ua/ua/ 

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «МУЛЬТІ-АУДИТ» ідент.код 23525113

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про про-
ведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у 
разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, резуль-
тати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не від-
булися, вказуються причини): 

Загальні збори не відбувались за відсутності господарської необхід-
ності.

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється 
у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивіден-
дів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складен-
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось, про це також зазначається): 

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЮНЕКС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця Почайнин-

ська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445851462 0444625062

5. Електронна поштова адреса ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

7. Назва повідомлення: Спростування розкритої недостовір-
ної особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Спростування
У особливій інформації емітента цінних паперів про зміну складу поса-

дових осіб емітента, розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР 
на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua 21.04.2018р. внаслідок технічної по-
милки розкрито недостовірну інформацію в частині дати обрання на поса-
ди Голови та членів Наглядової ради Банку (замість з 23.04.2018р. вірним 
слід вважати з 20.04.2018р.). Відкоригована особлива інформація про змі-
ну складу посадових осіб буде розміщена в загальнодоступній інформацій-
ній базі даних НКЦПФР 26.04.2018р

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

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

2. Найменування посади Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 26.04.2018

(дата)

Публiчне акцiонерне ТоварисТво “юнекс банк”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електро-
нна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину - 23.04.2018р.; Назва уповноваженого орга-
ну, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет 
правочину - зміна умов Контракту № 15/10/M від 15.10.2008р., а саме вне-
сення змін до п. 4.2. Контракту шляхом доповнення умови, що загальна 
вартість Контракту є попередньою і необов'язковою для Покупця, Поку-

пець вирішує на свій розсуд придбати загальну вартість. Ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом правочину - 7 000 000,00 (сім мільйо-
нів) євро, що за курсом НБУ на 23.04.2018р. складає - 225 561 420,00 грн.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті  - 577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 39,04%; Загальна кількість 
голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, при-
йняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом 
не визначені.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Івіна В.В. М.П. 24.04.2018

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «новий сТиль»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

210

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 «ІнвесТицІйна 
комПанІЯ «XXi сТолІТТЯ»,
 код ЄДРПОУ 32667109, 01001, м. Київ , 
М.Грушевського,3 (044)200-04-57

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

26.04.2018

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

http://21.com.ua/index.php?lang_
id=1&content_id=1969

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 «кваДраТ 
україна», код ЄДРПОУ 
32707785, 04070, м. Київ, Набереж-
не Шосе, 28, (067)8532941

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

26.04.2018

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

http://www.kvadrat-ukraine.inf.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 
"рембуДТорг", код ЄДРПОУ 
01547829, вул.Народного ополчення, 21, 
м.Київ, 03151, (044) 249-0948

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

27.04.2018

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

http://rembudtorg.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 "аІг україна 
сТрахова комПанІЯ", 
код ЄДРПОУ 30858295, вул.Іллінська, 8, 
м.Київ, 04070, (044) 490 65 50

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

25.04.2018

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

www.chartis.emit.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, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Племiнний завод «бортничi», 00849634, 08325 київська область 
бориспiльський район с.Щасливе вул.лесi українки, буд.15, (04595) 
3-52-66, (050)352-74-84

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/95857

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «Племiнний ЗавоД «борТничi»

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 
«Покровський завод «маЯк», 02969550, Донецька область, м. Пок-
ровськ, вул. осіння,2 тел. 095-247-6961

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію mayk.pat.ua

голова правління ПраТ «Покровський завод «маЯк» в.м. Ізотов

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «Покровський ЗавоД «маЯк»

рІчна ІнФормацІЯ за 2017 рік
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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДрПоу, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Iнформацiйно-видавнича група «Телеграфъ», 31607693, Україна 
01133 м.Київ Печерський узвiз, 2/12, 044-574-07-39

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://telegrafua.com/news/379001/

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «iнФормацiйно-виДавнича груПа «ТелеграФъ»

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 «По-
кровський завод технологічного обладнання», 01234964, Донецька об-
ласть, м. Покровськ, вул. Захисників україни, 32, тел. 0623926288

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію рzto.pat.ua

голова правління ПраТ «ПЗТо»  о. Я. нелюб

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «Покровський ЗавоД ТехнологІчного облаДнаннЯ»
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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 "науково-виробниче 
об'ЄДнаннЯ "еТал", 05814256, 
28000 кiровоградська область 
олександрiйський м. олександрiя 
вул. Заводська,1, 0523572147

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

26.04.2018

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

www.jsc-rpa-e-t-a-l.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 "неПТун солар", 
37326260, 56520 миколаївська область 
вознесенський район село Таборiвка 
площа центральна , буд.1., 0512500317

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

26.04.2018

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

www.neptunsolar.com.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 "ПриоЗерне 2", 
36837365, 68300 одеська область 
кiлiйський м.кiлiя вулиця мира, будинок 
56, 0484342588

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

26.04.2018

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

priozerne.com.ua

До уваги акціонерів 

ПраТ «ниЖньоДнІсТровська гес»
В регулярній річній інформації емітента ПрАТ «Нижньодністровська 

ГЕС» за 2017 рік, опублікованій у бюлетені «Відомості НКЦПФР» в № 77 
від 23.04.2018 року слід читати: 

Сума виплачених дивідендів за результатами періоду, що передував 
звітному – 716354,47 грн. замість716686,60 грн. та сумарна дебіторська 
заборгованість за звітний та попередній період складає 31 648 тис. грн. та 
39 635 тис. грн., замість 903 тис. грн. та 888 тис. грн. відповідно.

річна інформація
ПраТ «нижньодністровська гес» за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Нижньоднiстровська ГЕС",
30149623,
60236, Чернівецька обл.,
м. Новоднiстровськ, 
(03741) 3-33-00

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

26.04.2018

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

dn-gaes.com

відомості 
про зміну типу акціонерного товариства 

N 
з/п 

Дата вчинення 
дії

Повне найменуван-
ня акціонерного 

товариства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4 
1 27.04.2018 Публічне акціонерне 

товариство 
"Автобаза №4" 

Приватне акціонерне 
товариство "Автобаза №4" 

Зміст інформації: 
Рішення прийнято 23.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ 
"Автобаза №4" (протокол № 1/18 від 23.04.2018 р.). Дата державної 
реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в ЄДР: 27.04.2018 р.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне 
акціонерне товариство "Автобаза №4";
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство "Автобаза №4".

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво 
“авТобаЗа №4”

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1.Основні відомості про емітента Публiчне акцiонерне товариство «Об-
лтеплокомуненерго», код за ЄДРПОУ 03357671, місцезнаходження 14000, 
Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Реміснича, 55-б телефон (0462)774324 
3.Адреса сторінки в Інтернет, де розміщено регулярну річну інформацію 
http://www.otke.cn.ua/.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018

4. Аудиторська фірма якою проведений аудит фінансової звітності - 
ТОВ «РФС-Аудит», 31275766

5. Інформація про загальні збори акціонерів: 28.04.2017 чергові загальні 
збори акціонерів не відбулись в зв’язку з відсутністю кворуму (10,32%).

25.09.2017 відбулись позачергові загальні збори акціонерів з порядком 
денним: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Обрання Секретаря зборів, надан-
ня йому повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та за-
твердження регламенту роботи зборів; 3. Затвердження значних правочи-
нів щодо придбання природного газу на опалювальний період 2017/2018 
року. Доповнення до порядку денного зборiв не надавались. Питання по-
рядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

Публiчне акцiонерне ТоварисТво «облТеПлокомуненерго»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента.

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриваТне акцІонерне 

ТоварисТво «харкІвський ПлиТковий  
ЗавоД».

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.
3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11,  

(057)754-45-11.
5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua/closed-
reports-2018

7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-
плату дивідендів.

2.Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 26.04.2018;
Дата прийняття рiшення: «26» квiтня 2018 р., протокол Загальних 

Зборiв акцiонерiв №33
Дата складення перелiку - 15.05.2018р.
Розмiр дивiдендiв що пiдлягають виплатi - 30 000 000,00 грн.
Строк виплати дивiдендiв – з 01.06.2018р. по 26.10.2018р. 
Способ виплати дивiдендiв: Здійснити виплату дивідендів грошовими 

коштами за вибором акціонера: шляхом переказу коштів акціонерним то-
вариством на банкiвський рахунок акцiонера (який зазначено в переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштового 
переказу на адресу акціонера (який зазначено в переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів) та/або через перерахування коштiв через 
рахунки Розрахункового центру Центрального депозитарію та /або за осо-
бистою заявою акціонера через касу підприємства.

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

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

голова правління
ПраТ «харківський плитковий завод»  Єфімов о.о.

26.04.2018р.

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 "нiЖинський м’ЯсокомбiнаТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444375
3. Місцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин,  

ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс: 380671409978 380671409978
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: meat-nizhyn.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», що вiдбулись 18.04.2018р., 
прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на 
приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» з дати державної 
реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-
пiдпиємцiв та громадських формувань - 25.04.2018р. Повне найменуван-
ня пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»; повне найменування пiдприємства 
пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ».

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 ЖУРКО НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(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 акцiонерне 
ТоварисТво "ТросТЯнецький м'ЯсокомбiнаТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00443128
3. Місцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-

Франкiвськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 380342221759 380342221759
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: meat-trostianets.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», що вiдбулись 
16.04.2018р., прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» 
на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ» з дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у 
новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юри-
дичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських формувань - 
25.04.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»; по-
вне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».

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 ШЕВЧУК ОЛЕСЯ IВАНIВНА
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
ТоварисТво «маШинобуДiвний ЗавоД «Тиса», 
14313211, Закарпатська, д/н, 88011, м.Ужгород, Паризької Комуни, 4, 
(0312) 66-06-88,. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: tisa.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 за-
повнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство): 04.09.2017р., 
кворум 100% 1. Про Вiдкриття зборiв, обрання лiчильної комiсiї, голови та 
секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства( «ЗА» - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй) Рiшення прийнято. 2. Прийняття рiшення про скасування рiшення 
про лiквiдацiю Товариства.( «ЗА» - 100 % вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй) Рiшення прийнято. 3. Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень та вiдкликання членiв Лiквiдацiйної комiсiї. ( «ЗА» - 100 % вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято. 4. Прийняття 
рiшення про обрання Директора товариства. ( «ЗА» - 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято.

5. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради. ( «ЗА» - 
100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято. 6. Про 
затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства. ( «ЗА» - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) 
Рiшення прийнято. 7. Прийняття рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзора) Товариства( «ПРОТИ» - 100 % вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй) - Обрання членiв ревiзiйної комiсiї не прийнято. 8. Прийняття 
рiшення про затвердження правочинiв (значних правочинiв), попереднє 
схвалення значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення значних 
правочинiв Товариством. ( «ЗА» - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй) Рiшення прийнято. 9. Закриття зборiв.( «ЗА» - 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято., 6. Інформація про дивіден-
ди: Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Директор  Зацаринний а. а.
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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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "Дiг", 23189879 
Запорізька , Днiпровський, 69089, 
м.Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14 
0612-28-74-47,

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

24.04.2018

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

deg.com.ua

рІчна ІнФормацІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них 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 "сПецІалІЗоване уПравлІннЯ №112 
"сТальконсТрукцІЯ", 01413767, Євпаторійська, б.49, м. Маріу-
поль, Жовтневий, Донецька область, 87515, Україна, (0629) 33-24-06

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: su112.com.ua

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

Директор  Проценко в.І

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, 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 Това-
рисТво "мало-буЗукiвсь-
кий гранiТний кар'Єр", 
05467694, Україна Черкаська обл. 
Смiлянський р-н 20740 село Малий Бузукiв 
вулиця Шевченка, будинок 1, (0472)384452

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

26.04.2018 року

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

www.mbgk.ck.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "соФiЯ-
гранiТ", 24783064Миколаївська , 
Первомайський, 55253, село Софiївка, 
Лiсова 142 0516162103,

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

27.04.2018

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

http://24783064.smida.gov.ua

рІчна ІнФормацІЯ 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента
Приватне акціонерне товариство «Селена», 30818912, 67324, Одесь-
ка область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Гаркавого, 5

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
2. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію
Selena-odessa.io.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«селена»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення 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, місцезнаходжен-

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

ство «ОТIС», 14357579, Україна Київська обл. Святошинський р-н 03062 
Київ Чистякiвська,32, 0444929835

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 25.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.otisworldwide.com/site/ua/Pages/Annual%20
information%20Issuer.aspx?menuID=6

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «оТiс»

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТХІМ»

Код за ЄДРПОУ 23737192. Адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31 

тел. (044)5296016, 5296136
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://smida.gov.ua/db/participant/23737192

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«меТхІм»

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 «Бехiвський спецiалiзований кар'єр», 03443749, Житомирська обл. 
Коростенський р-н 11523 с. Михайлiвка -, 04142 6-43-24

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 25.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://bsk.emitents.net.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «бехiвський сПецiалiЗований кар’Єр»
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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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "сТрахова 
комПанiЯ "кД ЖиТТЯ", 
35525143, 01135 м. київ 
Шевченкiвський р-н вул. Полтав-
ська, буд 10, (044) 237-77-48

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

26.04.2018

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

http://www.kd-life.com.ua/files/2017/
emitent.pdf

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, 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 акцІонерне 
ТоварисТво "чорнобаїв-
ський механІчний ЗавоД", 
22791976, Україна Черкаська обл. Чорноба-
ївський район р-н 19900 смт. Чорнобай 
вул. Кiрова, буд. 18, (04739) 2-22-10

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

26.04.2018 року

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

www.22791976.simplesite.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 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 "Промислова 
комПанiЯ "Промiнь", 05744739, 
03110 м. київ солом"янський р-н м. київ 
вул. механiзаторiв, б. 9-а, (044) 248-85-00

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

27.04.2018 

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

http://pkpromin.pat.ua/emitents/reports/
year/2017

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли 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 "гранДелек-
Тро" , ЄДРПОУ 30949565, 50105, 
Дніпропетровська обл, м.Кривий Рiг, 
вул. Домобудiвна буд.7. тел. (0564) 26-27-85 

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://kem.pat.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних 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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво "раДомиШльський 
маШинобуДiвний ЗавоД", 
00240081, 12201 Житомирська область, 
Радомишльський район, м.Радомишль, 
вул.Самоплавського, 29, тел.04132-430-01

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

25.04.2018 

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

rdmashzavod.besaba.com

Директор  науменко галина Іванівна

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 «Швейна фабрика «НІНА», 05415556, вул. Шевченка, 6, с. Літки, 

Броварський, Київська, 07411, (044) 501-80-11, 04594-242-52
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://05415556.infosite.com.ua/

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«Швейна Фабрика «нІна»

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) 

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

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

риство «ПолІном», 24609295, Дніпропетровська, 50002, м.Кривий 
Рiг, вул. Пушкіна буд. 4, 0503211873 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: www.facebook.com/aopolinom.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво
«ПолІном»

рІчна ІнФормацІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво "авТоТрансПорТ-
ник", 20572715, 08500 київська область 
д/н м. Фастiв вул. Транспортна, буд.2, 
04565 66604

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

24.04.2018

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

http://rem-baza.com.ua
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рІчна регулЯрна ІнФормацІЯ
ПриваТного акцІонерного ТоварисТва 

«Зевс керамІка»
 За 2017 рік

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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «Зевс керамІка», код 
ЄДрПоу 32359747, 84100, україна, Донецька область, 

м. слов’янськ, вул. гончарна, 7, тел.. (0626) 66 42 43
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 року
3. Адреса веб-сайту в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію
http://zeusceramica.pat.ua/ 

генеральний директор  о.о. богославський

річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Товари-
сТво З обмеЖеною вІДПовІДальнІсТю «абсо-
люТ оФiс», 32556671, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 
буд. 12-Л, (044) 426-61-11.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит», 33304128. 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Емітент не є акціонерним товариством.6. 
Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплату 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 

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

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво "київхарчобуД", 
00388412, 02217 м. київ Деснянський р-н 
вул. Закревського, 16, (044) 515-03-18

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

 27.04.2018. 

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

http://kievpischestroy.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 

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

ПриваТне акцiонерне Това-
рисТво "ай Дi ем", 32110535, 
01010 м. київ Печерський район м. київ 
вул. андрiя iванова, буд. 10, 044 490-35-90

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

27.04.2018

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

https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/
xml/show/93561

 річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«ПерШе всеукраїнське бюро 

креДиТних iсТорiй» 
(код ЄДРПОУ 33691415)

Місцезнаходження: 02002, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11, тел. 
(044)390-54-70 

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 р.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.pvbki.com

рІчна ІнФормацІЯ за 2017 рік
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 акцiонерне товари-

ство «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС 
ГРУП», 24175269, Київська обл. Шевченкiвський р-н 04050 мiсто Київ Гли-
бочицька, 44, (044) 207-72-72

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.kniazha.com.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «українська сТрахова комПанiЯ «кнЯЖа вiЄнна iнШуранс груП»

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них 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 акціонерне товариство «могунція-україна», 21667547, 
07455, київська обл. броварський р-н., с. княжичі, (044) 277-29-30

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

27.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію
http://stockmarket.gov.ua/, http://moguntia.kiev.ua/ 

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «могунцІЯ-україна»

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

міський код та телефон емітента: ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«комПанiЯ З уПравлiннЯ акТивами «нацiональний реЗерв», 
22904759, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграда, буд. 12-Л, (044) 4266111.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.reserve-am.com.ua/ 

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «комПанiЯ З уПравлiннЯ акТивами «нацiональний реЗерв»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних 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, 
міжміський код та телефон 
емітента 

ПриваТне акцІонерне Това-
рисТво «комПанІЯ З уПрав-
лІннЯ акТивами «славуТич-
ІнвесТ»  код ЄДРПОУ 23848885 Запорізька 
обл., Вознесенівський р-н,  69000, м. Запоріж-
жя, бул. Центральний, 21 (061)2137908

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

26.04.2018 року

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

http://www.slavutich-invest.com/
http://smida.gov.ua/db/participant/23848885

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 "мiДланД 
кеПiТал менеДЖменТ", 33104302 
Шевченкiвський р-н., 01001, м.Київ, вул. Вели-
ка Житомирська, 24Б 044-272-31-04,

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

25.04.2018 

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

http://mcm.kiev.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 акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "Променерго-
авТомаТика", 01417222, вул. Чиго-
ріна, буд. 18, оф. 426, м. Київ, Печерський, 
01042, 0442842473

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

27.04.2018

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

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "оранТа", 
03743115, 12111 Житомирська об-
ласть, Хорошiвський район, 
с.Кропивня, вул.Рад, 35, 
(04145) 62-2-35

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

25.04.2018 

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

apakoranta.besaba.com

генеральний директор  крещенко олександр миколайович

річна інформація 
за 2017 рік .

1. Повне найменування емітента, код ЄДРПОУ, місце знаходження, 
код та телефоню - приватне акціонерне товариство «Чернігівфото», 
14233966, м. Чернігів, вул.. Коцюбинського, 58, 14000,  

тел. 0462249250.
2.Дата розкриття річної інформації у загальнодоступній інформа-

ційній базі даних комісії – 28.04.18р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію- www.patchiz.com.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«чернІгІвФоТо»

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Гроно-Текс», 00309134, Закарпатська , Виноградiвський, 90300,  
м.Виноградiв, вул.Миру,13 (03143) 2-18-09. 2. Дата розкриття повного 

тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію: grono-teks.emitents.net.ua

Директор  лакатош i. в.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«гроно-Текс»

річна інформація 
за 2017 рік .

1. Повне найменування емітента, код ЄДРПОУ, місце знаходження, 
код та телефоню - приватне акціонерне товариство «Чернігівський інстру-
ментальний завод», 00222462, м. Чернігів, вул.. Інструментальна, 18, 

14037, тел. 0462249250.
2.Дата розкриття річної інформації у загальнодоступній інформа-

ційній базі даних комісії – 28.04.18р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію- www.patchiz.com.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«чернІгІвський ІнсТруменТальний ЗавоД»

річна інформація емітента цінних паперів, який здійснив 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Автобудтехнiка», 03330904, 25014 Кiровоградська область, Кiровський 

р-н м. Кропивницький, вул. Промислова, 2, (0522) 56-74-64 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 28.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі  
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
autobudteh.at24.com.ua. Директор Малінніков Руслан Василович.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«авТобуДТехнiка»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня 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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ», код за ЄДрПоу: 

00375160; місцезнаходження: Україна Сумська обл. Сумський район р-н 
42350 село Бездрик вулиця Зарiчна, будинок 1, міжміський код та теле-
фон емітента: (0542) 700-494

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018.

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

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «сумський ЗавоД ПроДовольчих Товарiв»

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) розмі-
щення 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 «ОТIС», 14357579, Україна Київська обл. Святошинський р-н 03062 
Київ Чистякiвська,32, 0444929835

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 25.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.otisworldwide.com/site/ua/Pages/Annual%20
information%20Issuer.aspx?menuID=6

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «оТiс»

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) розмі-
щення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДрПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «СКФ УКРАЇНА», 05745160, Волинська обл. 43017 м.Луцьк вул.
Боженка,34, 0332 783 314

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 25.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/
ZAO-SKF-Lutsk/about/index.html

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «скФ україна»

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 «Корчуватский», 30966863, Україна Голосiївський р-н 03083  
м.Київ Червонопрапорна,34, (044) 5023221,5023213

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 30966863.smida.gov.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «корчуваТський»

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 «авто-
транспортне підприємство «Західводбуд»; код ЄДРПОУ 01034998; міс-
цезнаходження: 79035, Львівська обл., м.Львів, вул.Зелена 115-а, тел. (032) 
2242492. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів: 
26.04.2018 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://zahidvodbud.emitents.net.ua.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «авТоТрансПорТне ПІДПриЄмсТво «ЗахІДвоДбуД»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.  
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента:: Публiчне 
акцiонерне ТоварисТво «каШПерiвський бурЯкораД-
госП», 00385879, 09812, Київська область, Тетіївський район, 

с. Кашперівка , вул. Леніна, буд. 15, (04560)-5-33-63. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
kbr.emitent.org.ua

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«каШПерiвський бурЯкораДгосП»

річна інформація емітента цінних паперів, який здійснив приват-
не (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:Приватне акцiонерне товариство 
«Торгівельне підприємство «Будматеріали», 05468759, 25006, 

Кiровоградська область, м. Кіровоград, вул. Гайдра,75 А. (0522) 33-63-19; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 28.04.2018р.; 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: budmat.at24.com.
ua; Директор Сотніков Віктор Іванович. 

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«ТоргІвельне ПІДПриЄмсТво «буДмаТерІали»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня 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, між-

міський код та телефон емітента / ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДIЖИТЕК-СЕРВIС», (код 19364012), м.Київ , Шевченкiвський р-н, 04112, 
м.Київ, вул.Ризька,8-А т.(044)440-01-07;, 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії / 
27.04.2018 / 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію / http://www.dgtek-service.com

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«ДiЖиТек-сервiс»
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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, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА», 14333937, 01601 
м. Київ вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.mts.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «вФ україна»

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, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША», 
31681672, 03150 м.Київ вул. Фiзкультури, буд. 30, (044) 201-54-05

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://persha.ua/

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «сТрахова комПанiЯ «ПерШа»

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) розмі-
щення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДрПоу, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«ОЗЕРНЯНСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВIС», 03563318, Київська обл. 
Бiлоцеркiвський р-н 09183 с. Озерна вул. Ленiна, 33, 04563-2-73-71

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

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

agropromtechservice.emitents.net.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «оЗернЯнський агроПромТехсервiс»

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) розмі-
щення 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 «Енергополь-Україна», 20022334, Україна . р-н 04201 м. Київ вул. Кон-
дратюка, б. 1, +380 (44) 461-81-62

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://energopol-ukraine.com/about-company/
information-about-the-company/

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «енергоПоль-україна»

річна інформація емітента цінних паперів, який здійснив приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарит-
во «Олександрiйське пiдприємство з племiнної справи в тваринництвi», 
00700312, 28000 Кiровоградська область, Олександрiйський район, 

мiсто Олександрiя, Войнiвське шосе, 2, (05235) 4-53-47; 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 29.04.2018р.; . Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: oleksandrplem.at24.
com.ua. Генеральний директор Полікарпов Володимир Федорович.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво
«олексанДрiйське ПiДПриЄмсТво З Племiнної сПрави в ТваринницТвi»

річна інформація ПраТ «ПеремиШлЯни агроПосТач» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМИШЛЯНИ АГРОПОСТАЧ», 00905675, вул.При-
вокзальна, 20, м.Перемишляни, Перемишлянський, Львівська, 81200, 

03263/ 2-12-25
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.agropostach.bfg.lviv.ua

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«ПеремиШлЯни агроПосТач»

річна інформація ПраТ «львiвський завод залiзобетонних 
виробiв №2» за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Львiвський завод залiзобетонних виробiв №2», 01268101, По-

льова, 44, Львiв, Личакiвський, Львівська, 79056, 032 294-03-31
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://www.lzzbv2.bfg.lviv.ua/

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво
 «львiвський ЗавоД ЗалiЗобеТонних виробiв №2»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні): 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвметал», 01882373, 79034 Львiвська область , м. Львiв, вул. Навроць-
кого, буд. 1, (032) 244-21-35; 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018;  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: lvivmetal.com.

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«львiвмеТал»
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ПриваТне 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: 

Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 (протокол №1 від 
19.04.2018) прийняте рішення про зміну типу акціонерного товариства 
з публічного на приватне. Дата державної реєстрації вказаних змін (вне-
сення змін до ЄДР) – 26.04.2018. Повне найменування акціонерного това-
риства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ 
(ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ». Повне наймену-
вання акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРО-
БЛЕМ». Директор Локтіонова Ю.В. підтверджує достовірність наведеної 
інформації.

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 ПриваТне акцiонерне 

ТоварисТво «коросТенський ЗавоД мДФ», код 
за ЄДРПОУ 37079170, місцезнаходження 01034, м. Київ Шевченкiвський 
район, вул. Ярославiв Вал, буд. 38, міжміський код та телефон емітента 
(04142) 6-01-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 р.

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

генеральний директор ______ Шевело володимир миколайович

рІчна ІнФормацІЯ емІТенТа цІнних ПаПерІв За 2017 рік
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Енергоінвест», місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, провулок 
Станіславського 16, код за ЄДРПОУ 24895253, міжміський код та телефон 
- (0432) 61-97-87 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісіії -25.04.2018 року. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію http://energoinvest.vinnitsa.com.
3.Аудиторська фірма «Служба аудиту», ЄДРПОУ 25500146. 
4.Товариство є Емітентом процентних облігацій, Загальні збори акціо-

нерів не проводить. Дивіденди по акціям не нараховує.

ТоварисТво З обмеЖеною вІДПовІДальнІсТю 
«енергоІнвесТ»

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 Товари-

сТво «комПанІЯ З уПравлІннЯ акТивами аДмІнІсТраТор Пен-
сІйного ФонДу «брокбІЗнесІнвесТ» 22968535, вул. Саксаганського, 
115-а, к.407, м. Київ, 01032, /044/246-66-19.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р.

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

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«комПанІЯ З уПравлІннЯ акТивами аДмІнІсТраТор ПенсІйного ФонДу «брокбІЗнесІнвесТ»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СУБПІДРЯД», 01354450, вул. Броварська, буд. 2, м. Борис-
піль, Бориспільський р-н, Київська область, 08300, УКРАЇНА, (04595) 
6-51-63; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018; 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://subpidryad.com.ua

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «субПІДрЯД»

річна інформація емітента цінних паперів
1.Публiчне акцiонерне товариство «Пiдгiр'я», код за ЄДРПОУ - 13650722, 

місцезнаходження - 77662, Івано-Франківська обл. , Рожнятiвський, смт. 
Перегiнське, вул.Сiчових Стрiльцiв,200, телефон емітента - (03474) 98-7-52. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 26.04.2018 р. 3.Адреса сторінки в мережі 

Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію pereginska.com.ua 
4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності, ТОВ Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит», 
22841651. 5.В звітному періоді загальні збори акціонерів не проводили у 
зв'язку з відсутністю коштів. 6. Емітент рішення щодо виплати дивідендів 
не приймав.

Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«ПiДгiр’Я»

річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 

«Мостобуд», код за ЄДРПОУ -13649728, місцезнаходження -76014,  

м.Iвано-Франкiвськ, вул.Макухи, буд.41а, міжміський код та телефон 
емітента - (0342) 522821 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії- 
25.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію http://ms.budservis.net

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«мосТобуД»

річна інформація емітента цінних паперів, який здійснив приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Райпобуткомбiнат», 20644283, 26000 Кiровоградська область, Новомир-

городський район мiсто Новомиргород вулиця Ленiна, 101/31, (05256) 
3-16-76; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018р.; 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
raypobut.at24.com.ua. Директор Ганул Ірина Михайлівна. 

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«райПобуТкомбiнаТ»
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення ціннихпаперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"смiлЯнський 
маШинобуДiвний ЗавоД", 
14313725
Черкаська , Смiлянський, 20700, 
м. Смiла, Незалежностi, 67, 
тел..( 04733) 24065,

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

27.04.2018 р.

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

www.smilamash.emitents.net.ua

рІчна ІнФормацІЯ 
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

ТоварисТво З 
обмеЖеною 
вiДПовiДальнiсТю 
"ЖиТло киЯнам", 
32069938, м. Київ, вул. Днiпровська 
Набережна, 26 б, Дарницький, 
02098, (044)235-13-33

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

27.04.2018

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

zhitlokiyanam.com.ua
http://stockmarket.gov.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА 
ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 
40131434

5. Інформація про загальні збори : Емітент не є акціонерним товари-
ством тому загальні збори акціонерів не проводились.

6. Інформація про дивіденди: Емітент не є акціонерним товариством 
тому дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

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 акцІонерне 
ТоварисТво
«ТеПлогенерацІЯ»
32083093
53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь,
Проспект Трубників, 56
(0566) 638-088

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

25.04.2018 р.

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

www.teplogeneratzia.interpipe.biz

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

ДочiрнЄ ПiДПриЄмсТво 
"iллiч-агро Донбас 
"Публiчного 
акцiонерного Товари-
сТва "марiуПольський 
меТалургiйний комбiнаТ 
iменi iллiча", 34550446 Доне-
цька обл., 87504, м. Марiуполь, вул. Се-
машка, буд. 15, 4 поверх, кiмната 405, тел. 
+380 95 292-30-67 +380 44 300-10-72

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

27.04.2018

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

http://agrodonbass.com.ua

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

Директор  мазуренко руслан леонiдович
27.04.2018

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 "гоТель
"Прем'Єр Палац", 21660999, 
бульв.Тараса шевченка/вул.Пушкінська, 
буд. 5-7/29, м.Київ, Київська область, 
01004, УКРАЇНА, 044 244-12-23

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

27.04.2018

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

www.premier-palace.com

генеральний директор  бондарук м.в.

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 акцІонерне 
ТоварисТво
«ТеПлоелекТроценТраль»
31884200
53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
Проспект Трубників, 56
(0566)638-055

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

25.04.2018 р.

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

www.tets.interpipe.biz
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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 
"ДОНБАСЕНЕРГО", 23343582, 
03150, Київ, Предславинська, 34-А
044-290-97-07.

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

26.04.2018

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

http://de.com.ua/uk/document/
godovye_otchety

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

Приватне акцiонерне товариство 
"КПМГ Аудит",
31032100 

5. Інформація про загальні збори: 
І. Позачергові Загальні збори, що проведені 18.01.2018р. (кворум 
88.173066%). 
Позачерговi загальнi збори проведенi за iнiцiативою Наглядової ради 
Товариства вiдповiдно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». 
Акцiонери не мали права вносити пропозицiї щодо питань, включених до 
проекту порядку денного цих позачергових Загальних зборiв. 
Порядок денний зборiв та результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 
Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
ВИРIШИЛИ:
«1.1. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi: 
Голова лiчильної комiсiї: 
- Колода Євгенiй Анатолiйович; 
члени комiсiї: 
- Шевченко Тетяна Вiкторiвна; 
- Мiлевська Наталiя Iгорiвна.
1.2. Повноваження членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 
виконання покладених на них обов'язкiв в повному обсязi».
Друге питання порядку денного:
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборiв 
Товариства.
ВИРIШИЛИ:
«2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборiв Товариства 
Марченко Валентину Борисiвну.
2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборiв Товариства 
Опихайленка Євгена Анатолiйовича».
Третє питання порядку денного:
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних 
зборiв Товариства.
ВИРIШИЛИ:
«3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних 
зборiв Товариства: 
- доповiдi – до 20 хвилин;
- виступи i вiдповiдi на питання – до 3 хвилин;
- довiдки - до 2 хвилин.
Пропозицiї i питання надавати тiльки письмово Головi позачергових 
загальних зборiв через секретаря i лише з питань порядку денного 
позачергових загальних зборiв.
Пропозицiї i питання фiзична особа пiдписує i вказує П.I.Б., юридична 
особа - П.I.Б. представника та найменування юридичної особи акцiонера. 
Не пiдписанi пропозицiї та питання не розглядаються.
Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного 
здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить 
варiанти голосування за кожний проект рiшення («за», «проти», 
«утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою позачерго-
вих загальних зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у 
бюлетенi свiй варiант голосування («за», «проти», «утримався»).
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер здає 
лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає 
бюлетенi, пiдраховує голоси, складає протокол про пiдсумки голосування 
та оголошує пiдсумки голосування з цього питання.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера) iз 
зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника 
акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є 
акцiонером. 

- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або 
позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту 
рiшення.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 
пiдрахунку голосiв.
Позачерговi загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати 
черговiсть розгляду питань порядку денного. У ходi позачергових 
загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня, 
кiлькiсть перерв у ходi проведення позачергових загальних зборiв не 
може перевищувати трьох.
При голосуваннi з питань змiни черговостi розгляду питань порядку 
денного, оголошення перерви та iнших органiзацiйних, процедурних 
питань голосування проводиться шляхом пiдняття карток, отриманих при 
реєстрацiї. За пiдсумками голосування з використанням карток, 
отриманих при реєстрацiї, лiчильна комiсiя складає вiдповiднi протоколи 
та оголошує пiдсумки голосування. 
Позачерговi загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не 
включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду 
питань порядку денного та оголошення перерви у ходi позачергових 
загальних зборiв до наступного дня». 
Четверте питання порядку денного:
4. Про подальше схвалення значного правочину.
ВИРIШИЛИ:
«4.1. Схвалити договiр купiвлi - продажу електричної енергiї №200715-
5Д12/61 вiд 20.07.2015р. з ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 
00131268), вiдповiдно до якого ПАТ «Донбасенерго» продало електричну 
енергiю за перiод з 01.05.2015р. до 01.05.2016р. на суму 1 292 610,77 
тис. грн. (з ПДВ)».
П’яте питання порядку денного:
5. Про подальше схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть.
ВИРIШИЛИ:
«5.1. Схвалити в повному обсязi наступнi правочини:
- договiр №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що 
укладений Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 
38915177);
- додаткову угоду №1 вiд 01.07.2016р. до договору №05/01-1 на 
постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що укладена Товари-
ством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 38915177); 
- додаткову угоду №2 вiд 01.09.2016р. до договору №05/01-1 на 
постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що укладена Товари-
ством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 38915177)».
ІІ. Річні Загальні збори, що проведені 20.04.2017р. (кворум 90.926450%). 
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного подавали:
1. ПрАТ «Енергоiнвест Холдинг» - акцiонер, який володiє 60,859007% 
статутного капiталу Товариства
Порядок денний та результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 
Товариства, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень.
ВИРIШИЛИ:
"1.1. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi: 
Голова лiчильної комiсiї: 
- Колода Євгенiй Анатолiйович; 
члени комiсiї: 
- Кришталь Олександр Володимирович; 
- Шевченко Тетяна Вiкторiвна; 
- Мiлевська Наталiя Iгорiвна.
1.2. Повноваження членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 
виконання покладених на них обов'язкiв в повному обсязi".
Друге питання порядку денного: 
2. Обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.
ВИРIШИЛИ:
"2.1. Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства Марченко 
Валентину Борисiвну.
2.2. Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства Опихайлен-
ка Євгена Анатолiйовича".
Третє питання порядку денного: 
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) рiчних загальних зборiв 
Товариства.
ВИРIШИЛИ:
"3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) рiчних загальних зборiв 
Товариства: 
- доповiдi – до 20 хвилин;
- виступи i вiдповiдi на питання – до 3 хвилин;
- довiдки - до 2 хвилин.
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Пропозицiї i питання надавати тiльки письмово Головi рiчних загальних 
зборiв через секретаря i лише з питань порядку денного рiчних загальних 
зборiв. Пропозицiї i питання фiзична особа пiдписує i вказує П.I.Б., 
юридична особа - П.I.Б. представника та найменування юридичної особи 
акцiонера. Не пiдписанi пропозицiї та питання не розглядаються.
Голосування на рiчних загальних зборах з питань порядку денного 
здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить 
варiанти голосування за кожний проект рiшення («за», «проти», 
«утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою рiчних 
загальних зборiв цього питання на голосування, акцiонер (представник 
акцiонера) вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування («за», «проти», 
«утримався») та здає лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. 
Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси, складає протокол 
про пiдсумки голосування та оголошує загальним зборам пiдсумки 
голосування з цього питання.
Бюлетень для кумулятивного голосування мiстить перелiк кандидатiв у 
члени органу Товариства iз зазначенням iнформацiї про них вiдповiдно 
до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку. Бюлетенi для кумулятивного голосування видаються 
реєстрацiйною комiсiєю Товариства акцiонерам та/або їх уповноваженим 
представникам пiд час реєстрацiї. При проведеннi кумулятивного 
голосування з питання обрання членiв органiв Товариства учасники 
зборiв (акцiонери або представники акцiонерiв) напроти прiзвища, iм’я та 
по батьковi кожного кандидата для обрання до органiв Товариства 
вказують (пишуть, ставлять) кiлькiсть голосiв, яку вони вiддають iз своєї 
загальної кумулятивної кiлькостi голосiв за вiдповiдного (вiдповiдних) 
кандидата (кандидатiв). Загальна кiлькiсть голосiв, що вiдданi акцiонером 
(його представником) за одного або кiлькох кандидатiв не може 
перевищувати загальної кумулятивної кiлькостi голосiв.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера) iз 
зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника 
акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є 
акцiонером; 
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або 
позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту 
рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у 
разi, якщо акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу 
кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. 
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 
пiдрахунку голосiв.
Рiчнi загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть 
розгляду питань порядку денного. У ходi загальних зборiв може бути 
оголошено перерву до наступного дня, кiлькiсть перерв у ходi проведен-
ня рiчних загальних зборiв не може перевищувати трьох.
При голосуваннi з питань змiни черговостi розгляду питань порядку 
денного, оголошення перерви та iнших органiзацiйних, процедурних 
питань голосування проводиться шляхом пiдняття карток, отриманих при 
реєстрацiї. За пiдсумками голосування з використанням карток, 
отриманих при реєстрацiї, лiчильна комiсiя складає вiдповiднi протоколи 
та оголошує пiдсумки голосування. 
Рiчнi загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених 
до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань 
порядку денного та оголошення перерви у ходi загальних зборiв до 
наступного дня".
Четверте питання порядку денного: 
4. Звiт Виконавчого органу (Дирекцiї) про результати фiнансово – госпо-
дарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду.
ВИРIШИЛИ:
"4.1. Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» про результати 
фiнансово - господарської дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рiк.
П’яте питання порядку денного:
5. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду.
ВИРIШИЛИ:
"5.1. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рiк".
Шосте питання порядку денного: 
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 
2016 рiк.
ВИРIШИЛИ: 
"6.1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Донбасенерго» 
за 2016 рiк".
Сьоме питання порядку денного: 
7. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рiк.
ВИРIШИЛИ:

"7.1. Затвердити рiчний звiт ПАТ «Донбасенерго» за 2016рiк".
Восьме питання порядку денного: 
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi на 2017 рiк.
ВИРIШИЛИ:
"8.1. Затвердити основнi напрями дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» на 
2017 рiк".
Дев'яте питання порядку денного: 
9. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення 
порядку покриття збиткiв), вiдповiдно до результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» у 2016 роцi.
ВИРIШИЛИ:
"9.1. Визначити, що збиток, отриманий у 2016 роцi, буде покритий за 
рахунок прибуткiв, отриманих ПАТ «Донбасенерго» у майбутнiх роках. 
9.2. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками дiяльностi ПАТ 
«Донбасенерго» у 2016 роцi прибуток не розподiляти".
Десяте питання порядку денного: 
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради ПАТ «Донбасенерго».
ВИРIШИЛИ:
"10.1. Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ 
«Донбасенерго» у повному складi".
Одинадцяте питання порядку денного: 
11. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
ВИРIШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб:
- Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Фонду державного майна України; 
- Саква Юрiй Вiкторович (незалежний директор); 
- Власенко Юрiй Петрович (незалежний директор); 
- Опихайленко Євген Анатолiйович (представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест 
Холдинг»); 
- Хейло Олександр Валерiйович (представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест 
Холдинг»). 
Дванадцяте питання порядку денного: 
12. Затвердження умов договорiв (цивiльно – правових або трудових), що 
укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх 
винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
12.1. Затвердити умови договорiв мiж Товариством та членами наглядо-
вої ради Товариства, якими, у тому числi, встановлюється розмiр 
винагороди членам наглядової ради. 
12.2. Уповноважити члена Дирекцiї Марченко Валентину Борисiвну 
пiдписати вiд iменi Товариства договiр з кожним членом Наглядової ради.
12.3. Встановити, що договори мiж Товариством та членами наглядової 
ради Товариства набирають чинностi з дати їх пiдписання. 
Тринадцяте питання порядку денного: 
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
ВИРIШИЛИ:
"13.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ходi 
поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення 
цих Загальних зборiв наступних значних правочинiв:
- правочинiв з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) для власного споживан-
ня з метою виробництва електричної та теплової енергiї в кiлькостi  
4 000 000 (чотири мiльйони) тон з граничною сукупною вартiстю 
8 304 000 000 грн. (вiсiм мiльярдiв триста чотири мiльйона гривень) з 
ПДВ;
- правочинiв з продажу електричної енергiї власного виробництва з 
граничним сукупним об’ємом 9 384 000 000 (дев’ять мiльярдiв триста 
вiсiмдесят чотири мiльйона) кВт?год. на суму 13 063 109 000 грн. 
(тринадцять мiльярдiв шiстдесят три мiльйона сто дев’ять тисяч гривень) 
з ПДВ;
- правочинiв з купiвлi електричної енергiї (на внутрiшньому ринку України 
та за зовнiшньо - економiчними контрактами) з граничним сукупним 
об’ємом 
3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) кВт?год, загальною 
сукупною вартiстю, що не перевищує еквiвалент 6 000 000 000 грн. 
(шести мiльярдiв гривень) з ПДВ; 
- правочинiв з продажу електричної енергiї (на внутрiшньому ринку 
України та за зовнiшньо - економiчними контрактами), що буде куплена 
Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мiльярди 
шiстсот мiльйонiв) кВт?год, загальною сукупною вартiстю, що не 
перевищує еквiвалент 
6 000 000 000 грн. (шести мiльярдiв гривень) з ПДВ.
13.2. Встановити, що гривневий еквiвалент зовнiшньо – економiчних 
контрактiв, якi будуть укладатися на пiдставi цього рiшення рiчних 
Загальних зборiв, визначається за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України, що буде дiяти на дату укладання контрактiв. 
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13.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, щодо 
яких надана попередня згода на їх вчинення цим рiшенням рiчних 
Загальних зборiв, без отримання додаткових рiшень Наглядової ради та/
або Дирекцiї Товариства.
13.4. Встановити, що дiя цього рiшення Загальних зборiв не розповсю-
джується на правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у 
розумiннi ст.71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Чотирнадцяте питання порядку денного: 
14. Про подальше схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть.
ВИРIШИЛИ:
"14.1. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №3 вiд 30.12.2016р. до 
договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що 
укладена Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 
38915177)".
П’ятнадцяте питання порядку денного:
15. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть. 
ВИРIШИЛИ:
"15.1. Надати згоду на укладання Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ 
ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 38915177) додаткової угоди до договору №05/01-1 
на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., вiдповiдно до якої за 
перiод з 01.05.2017р. до 01.05.2018р. Постачальник зобов’язується 
поставити (передати) у власнiсть Покупця вугiлля орiєнтовно на суму 
2 076 000 000,00 грн. (два мiльярди сiмдесят шiсть мiльйонiв гривень 
00 копiйок), у т.ч. ПДВ 20% - 346 000 000,00 грн. (триста сорок шiсть 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) та в обсязi не бiльше 1 000 000 (один 
мiльйон) тонн. Також, вiдповiдно до додаткової угоди строк дiї договору 
буде подовжено до 01 травня 2018 року, а в частинi проведення 
розрахункiв - до повного виконання зобов’язань.
15.2. Встановити, що за рiшенням Дирекцiї Товариства можуть 
змiнюватися умови договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї 
вiд 05.01.2016р., а саме: 
- реквiзити сторiн; 
- строку дiї договору; 
- зменшення загальної суми договору; 
- зменшення кiлькостi закупiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї). 
Шiстнадцяте питання порядку денного: 
16. Про подальше схвалення значних правочинiв, якi укладенi в 2015 
роцi. 
ВИРIШИЛИ:
"16.1. Схвалити в повному обсязi наступнi правочини:
- додатковий договiр №1 вiд 26.06.2015р. до Договору кредитної лiнiї 
№26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з 
Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» 
(ЄДРПОУ 00032129); 
- додатковий договiр №2 вiд 17.07.2015р. до Договору кредитної лiнiї 
№26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з 
Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» 
(ЄДРПОУ 00032129);
- додатковий договiр №3 вiд 28.09.2015р. до Договору кредитної лiнiї 
№26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з 
Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» 
(ЄДРПОУ 00032129)".
Сiмнадцяте питання порядку денного
17. Про подальше схвалення значних правочинiв, якi укладенi в 2016 
роцi. 
ВИРIШИЛИ:
"17.1. Схвалити в повному обсязi наступнi правочини:
- додатковий договiр №4 вiд 20.12.2016р. до Договору кредитної лiнiї 
№26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з 
Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» 
(ЄДРПОУ 00032129);
- додатковий договiр №1 вiд 20.12.2016р. до Договору застави майнових 
прав №25 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з Публiчним 
акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 
00032129)".
ІІІ. Позачергові Загальні збори, що проведені 20.11.2017р. (кворум 
88.113112%). 
Позачерговi загальнi збори проведенi за iнiцiативою Наглядової ради 
Товариства вiдповiдно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». 
Акцiонери не мали права вносити пропозицiї щодо питань, включених до 
проекту порядку денного цих позачергових Загальних зборiв. 
Порядок денний зборiв та результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 
Товариства.
ВИРIШИЛИ:
"1.1. Обрати лiчильну комiсiю цих позачергових загальних зборiв у складi: 
Голова лiчильної комiсiї: 

- Колода Євгенiй Анатолiйович; 
члени комiсiї: 
- Кришталь Олександр Володимирович; 
- Шевченко Тетяна Вiкторiвна; 
- Мiлевська Наталiя Iгорiвна.
1.2. Повноваження членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 
виконання покладених на них обов'язкiв в повному обсязi".
Друге питання порядку денного:
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв 
Товариства.
ВИРIШИЛИ:
2.1. Обрати Головою цих позачергових загальних зборiв Товариства 
Марченко Валентину Борисiвну.
2.2. Обрати Секретарем цих позачергових загальних зборiв Товариства 
Опихайленка Євгена Анатолiйовича. 
Третє питання порядку денного:
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних 
зборiв Товариства.
ВИРIШИЛИ:
«3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних 
зборiв Товариства: 
- доповiдi – до 20 хвилин;
- виступи i вiдповiдi на питання – до 3 хвилин;
- довiдки - до 2 хвилин.
Пропозицiї i питання надавати тiльки письмово Головi позачергових загальних 
зборiв через секретаря i лише з питань порядку денного позачергових 
загальних зборiв. Пропозицiї i питання фiзична особа пiдписує i вказує П.I.Б., 
юридична особа - П.I.Б. представника та найменування юридичної особи 
акцiонера. Не пiдписанi пропозицiї та питання не розглядаються.
Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного 
здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний 
проект рiшення («за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та 
винесення Головою позачергових загальних зборiв цього питання на 
голосування, акцiонер (представник акцiонера) вiдмiчає у бюлетенi свiй 
варiант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лiчильнiй 
комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, 
пiдраховує голоси, складає протокол про пiдсумки голосування та 
оголошує загальним зборам пiдсумки голосування з цього питання.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера) iз 
зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника 
акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є 
акцiонером; 
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або 
позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту 
рiшення.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 
пiдрахунку голосiв.
Позачерговi загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати 
черговiсть розгляду питань порядку денного. У ходi загальних зборiв 
може бути оголошено перерву до наступного дня, кiлькiсть перерв у ходi 
проведення рiчних загальних зборiв не може перевищувати трьох.
При голосуваннi з питань змiни черговостi розгляду питань порядку 
денного, оголошення перерви та iнших органiзацiйних, процедурних 
питань голосування проводиться шляхом пiдняття карток, отриманих при 
реєстрацiї. За пiдсумками голосування з використанням карток, 
отриманих при реєстрацiї, лiчильна комiсiя складає вiдповiднi протоколи 
та оголошує пiдсумки голосування. 
Позачерговi загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не 
включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду 
питань порядку денного та оголошення перерви у ходi загальних зборiв 
до наступного дня». 
Четверте питання порядку денного:
4. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. Про реєстрацiю нової редакцiї Статуту 
Товариства у вiдповiдностi до вимог законодавства України.
ВИРIШИЛИ:
«4.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. 
4.2. Уповноважити Голову i Секретаря позачергових загальних зборiв 
пiдписати в новiй редакцiї Статут Товариства, що затверджений цими 
позачерговими загальними зборами Товариства.
4.3. Доручити Керiвнику Виконавчого органу Товариства (з правом 
передоручення) здiйснити в установленому законодавством порядку 
державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї».
П’яте питання порядку денного:
5. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства 
шляхом викладення їх в нових редакцiях. 
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ВИРIШИЛИ:
«5.1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства та затвердити їх в 
нових редакцiях, а саме: 
- Положення про Загальнi збори ПАТ «Донбасенерго»; 
- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго»; 
- Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго».
5.2. Уповноважити Голову i Секретаря позачергових загальних зборiв 
пiдписати внутрiшнi положення Товариства, якi затвердженi цими 
позачерговими загальними зборами».
Шосте питання порядку денного:
6. Про подальше схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть.
ВИРIШИЛИ:
6.1. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №5 вiд 09.03.2017р. до 
договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що 
укладена Товариством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» (ЄДРПОУ 
38915177).
6.2. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №6 вiд 28.04.2017р. до 
договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що 
укладена Товариством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» (ЄДРПОУ 
38915177).
Сьоме питання порядку денного:
7. Про подальше схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть. 
ВИРIШИЛИ:
7.1. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №7 вiд 29.09.2017р. до 
договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що 
укладена Товариством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» (ЄДРПОУ 
38915177).
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, що 
передував 
звітньому

за прости-
ми акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума 
нарахова-
них 
дивідендів, 
грн.

42986739.75 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди 
на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума 
виплаче-
них 
дивідендів, 
грн.

0 0 10 877 706.03 0

Дата 
складання 
переліку 
осіб, які 
мають 
право на 
отримання 
дивідендів

- - - -

Дата 
виплати 
дивідендів

- - до 31.12.2017/
10360799.71грн.

-

Опис У звiтному 2017 роцi рiшення про виплату дивiдендiв за 
результатами дiяльностi у 2016 роцi не приймалось. 
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2018р. 
прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами 
дiяльностi Товариства у 2017 роцi через депозитарну 
систему України та затверджено розмiр рiчних дивiдендiв у 
сумi 42 986 739,75 грн., що складає 75 % вiд чистого 
прибутку, отриманого ПАТ "Донбасенерго" за 2017 рiк. Дата 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2017 
рiк, на час складання цього звiту не визначена, тому 
дивiденди не виплачені. Виплата дивiдендiв очiкується 
протягом 2018р. Протягом звiтного 2017 року на пiдставi 
заяв акцiонерiв виплачувалась заборгованiсть за 
дивiдендами, нарахованими за пiдсумками дiяльностi 
Товариства у 2013 - 2014р.р. в розмiрi 10 877 706,03 грн. (з 
урахуванням податку на репатриацiю) або 10 360 799,71 
грн. (без урахування податку на репатриацiю). Протягом 
2017 року дивiденди фактично виплачувались безпосеред-
ньо акцiонерам, через депозитарну систему дивiденди не 
виплачувались.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)
найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 5 585 732 5 250 355
Основні засоби (за залишковою вартістю) 809 284 1 548 226
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 928 279 402 393
Сумарна дебіторська заборгованість 1 259 689 1 028 134
Грошові кошти та їх еквіваленти 295 618 626 737 
Власний капітал 466 449 475 711
Статутний капітал 236 443 236 443
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-236 048 -227 921

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 747 060 790 379
Поточні зобов'язання і забезпечення 4 372 223 3 984 265
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2.42932 -1.9122578

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

2.42932 -1.9122578

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  23 592 181 23 644 301
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
(тис.грн.)

939,28 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0.397 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду (тис.грн.)
(з урахуванням утриманих та перерахованих 
податків та зборів).

1135 0

Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ «БЗБН» за 2017 рік. I. 
Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента:Приватне 
акцiонерне товариство «Бердичiвський завод безалкогольних напоїв», код 
за ЄДРПОУ 00377590, місцезнаходження 13312 Житомирська область 
Бердичiвський р-н м. Бердичiв вул. Лiлiї Карастоянової, буд.22, міжміський 
код та телефон емітента: 067-392-77-03; 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії:.25.04.2018 року; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію:bzbn.pat.ua; 4 Найменування аудитор-
ської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фір-
ма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит 
фінансової звітності..5 Інформація про загальні збори: Черговi загальнi 
збори акцiонерiв емітента проведені 03.05.2017 року. Перелік питань, що 
розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.3.Обрання головую-

чого та секретаря загальних зборiв.4.Прийняття рiшень за наслiдками роз-
гляду звiтiв директора, Наглядової ради, Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 
Визначення запропонованих основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ на 2017 
рiк.5.Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2016 рiк.Визна-
чення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 
пiдсумками роботи в 2016 роцi.6.Обрання Директора Товариства.7.Прийняття 
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством, протягом наступного звiтного перiоду. Пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного були наданi наглядовою радою товари-
ства, а саме головою наглядової ради-Рудницьким В.М. та членами нагля-
дової ради- Тихонюк І.В. та Глічьян О.Л. Всi питання порядку денного були 
розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголосно.Позачергові загальні збо-
ри не скликались і не прводились. 6. Інформація про дивіденди.За резуль-
татами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось. 

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво 
«берДичiвський ЗавоД беЗалкогольних наПоїв»
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1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

Публічне акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації 
«Київоблгаз», 20578072, вул. Шев-
ченка, 178, м. Боярка, Києво-
Святошинський, Київська область, 
08150, Україна, 044-205-53-41

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

27.04.2018

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

kv.104.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності.

ТОВ «БДО», 20197074

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. Кворум 
зборів: 92,572736% до загальної кількості голосів.
Порядок денний 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 
Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 
Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-
ми 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 
Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом 
затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 
Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Наглядової ради Товариства.
16. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством 
значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність.
17. Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню Порядку денного «Обрання Лічильної комісії 
Загальних зборів Товариства вирішили:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в 
наступному складі:
- Литвин Віталій Сергійович - Голова Лічильної комісії;
- Рева Майя Вікторівна - член Лічильної комісії;
- Зикін Дмитро Тимофійович - член Лічильної комісії.
2. По другому питанню Порядку денного «Обрання Голови та секретаря 
Загальних зборів Товариства» вирішили:
1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталя Олександра 
Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія 
Павловича.
3. По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку 
(регламенту) проведення Загальних зборів Товариства» вирішили:
Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товари-
ства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 
денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане 
лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у 
Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів 
Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної 
комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних 
зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку 
денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або 
секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової 
лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту 
початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та 
засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання 
порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони 
перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), 
або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення 
Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товари-
ства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких 
пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, 
Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на 
голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання 
порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку 
денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято 
Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання 
порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на 
голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, 
голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а 
підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та 
які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/
або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/
або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з 
питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» 
здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосуван-
ня та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника 
акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для 
кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить 
за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсни-
ми, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною 
комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової 
лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та 
оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є 
українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допуска-
ються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, 
посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на 
Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис 
на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних 
зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних 
зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства 
за 2016 рік» вирішили:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5. По п’ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товари-
ства за 2016 рік» вирішили:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік» вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво По гаЗоПосТачанню Та гаЗиФІкацІї «київоблгаЗ»
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7. По сьомому питанню Порядку денного «Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту 
Ревізійної комісії Товариства» вирішили:
Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовіль-
ною.
8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2016 рік» вирішили:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
9. По дев’ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товари-
ства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року» вирішили:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товари-
ства у 2016 році дивіденди не нараховувати.
10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних 
напрямків діяльності Товариства на 2017 рік» вирішили:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопро-
водах, спорудах та приладах обліку.
11. По одинадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та 
доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій 
редакції».
Рішення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято.
12. По дванадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та 
доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління 
та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій 
редакції».
Рішення з дванадцятого питання Порядку денного не прийнято.
13. По тринадцятому питанню Порядку денного «Про припинення 
повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».
Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради 
Товариства у складі:
- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник 
акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради);
- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник 
акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552;
- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927;
- Шульга Олександр Миколайович.
14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів 
Наглядової ради Товариства».
Обрати Наглядову раду Товариства у складі:
1. Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Публічне 
акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ».
2. Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.
3. Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник 
акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764.

4. Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник 
акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552.
5. Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927.
15. По п’ятнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов 
договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради 
Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради 
Товариства».
1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом 
(в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує 
його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий 
договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства 
відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього
 рішення.
16. По шістнадцятому питанню Порядку денного 
«Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством 
значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість».
Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на 
ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття цього рішення договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 
975 708 000, 00 (дев’ятсот сімдесят п’ять мільйонів сімсот вісім тисяч 
гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 
903 700 000,00 грн. (дев’ятсот три мільйони сімсот тисяч гривень 
00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною 
вартістю 2 471 900 000,00 грн. (два мільярди чотириста сімдесят один 
мільйон дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України 
граничною сукупною вартістю 138 600 000,00 грн. (сто тридцять вісім 
мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).
17. По сімнадцятому питанню Порядку денного «Про подальше 
схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість».
1. Схвалити укладення Товариством Договору 
транспортування природного газу №1512000723 
від 17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та 
Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» 
(ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення 
надання Товариством послуг з розподілу природного газу на 
ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу дію 
цього Договору.
2. Схвалити укладення Товариством договорів 
на виконання інвестиційної програми затвердженої 
НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року 
до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів 
Товариства.
6. Інформація про дивіденди 
Загальними зборами акціонерів товариства від 12.04.2017р. (протокол 
№22 від 12.04.2017) прийнято рішення, у зв’язку з відсутністю чистого 
прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, дивіденди не 
нараховувати.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне акцiонерне 

ТоварисТво сТрахова 
комПанiЯ "гранД-Полiс"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32909477

3. Місцезнаходження емітента 03151 м. Київ вул. Народного 
ополчення, буд. 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0443320479 0443320479

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@grandpol.kiev.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://www.zvitnist.com.ua/32909477

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

2. Текст повідомлення
Наказом Голови правлiння № 04/1К вiд 26.04.2018 р. безстроково призна-

чено з 27.04.2018р. головним бухгалтером Мацай Тетяну Вiкторiвну (дата 
вчинення дiї 26.04.2018). Пiдстава - заява Мацай Т.В. Не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Не володiє акцiями ПрАТ СК «Гранд-Полiс». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв бухгалтер. Рiшення прийнято наказом Голови Правлiння.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Мiрошник Лариса Дмитрiвна
       М.П.
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рІчна ІнФормацІЯ 
ПриваТного акцІонерного ТоварисТва «колос.» за 

2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне акцІонерне 
ТоварисТво "колос.", 
30753688, 62364 Харківська об-
ласть, Дергачівський район, 
смт. Пересічне,, вулиця Централь-
на, будинок 1, (057) 728-42-26.

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

27.04.2018 року.

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

http://kolos.bgs.kh.ua

Директор  кривенко сергій володимирович

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, для опублікування за 2017 рік

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "виробничо-
Торговельне 
ПiДПриЄмсТво хуДоЖнiх 
виробiв "Ярославна", 
02968541Чернігівська , *, 14000, м. Чернiгiв, 
вул. Кирпоноса, буд. 25 (0462) 77-41-21,

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

26.04.2018

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

http://yaroslavna.biz.ua/

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

паперів, для опублікування за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"чернiгiвФiльТр", 22818445 
14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса,110-а, 
(0462) 672-133

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

26.04.2018

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

http://www.filtr-che.com.ua

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

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому 
виданні)

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

міжміський код та телефон емітента: ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "новоселiвський гiрничо-
Збагачувальний комбiнаТ", 30773938Харківська , 
Нововодолазький район, 63209, село Новоселiвка, вулиця Пiщана,  
буд. № 2 05740-43312,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.ngok.com.ua/report2017.html

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

хмельницьке ПриваТне 
акцІо нерне ТоварисТво 
«вТормеТ», код за ЄДРПОУ 00193157, 
місцезнаходження: 29025, м. Хмельницький, 
вул. Курчатова, буд. 109, тел. (0382) 55-90-15

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

27.04.2018 р.

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

https://smida.gov.ua/site/00193157/

Директор хмельницького ПраТ «вТормеТ»  гаврилюк м.І.

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 акцІонерне Това-
рисТво «вТоркольормеТ», 
код за ЄДРПОУ 00195943, місцезнаходження: 
03061, м. Київ, вул. Бакуніна, буд. 3,  
тел. (044) 297-33-69

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

26.04.2018 р.

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

https://smida.gov.ua/site/00195943/

Директор ПраТ «вТоркольормеТ»  кеворков в.с.

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

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів 
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПiДПриЄмсТво З 
iноЗемною iнвесТицiЄю у Формi ТоварисТва 
З обмеЖеною вiДПовiДальнiсТю "київ 
секюрiТiЗ груП", 25590014, м. Київ , 01001, м. Київ, вул.Велика 
Житомирська,24Б, офiс 1; тел. 044-272-30-85

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію:  http://ksg.kiev.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, між-
міський код та телефон 
емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "сЄвЄроДо-
нецьке об'ЄДнаннЯ аЗоТ", 
33270581Луганська , 93403, м. Сєвєродо-
нецьк, Пивоварова, 5 (0645)71-33-93,

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

26.04.2018

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

http://www.azot.lg.ua/index.php?page=regular_
richn_info&lng=ru
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, для опублікування за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"семенiвський 
райагрохiм", 05491959 
15400, Чернігівська обл, м. Семенiвка, 
вул. Лугова, 21 (04659) 215-70,

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

26.04.2018

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

https://sites.google.com/site/
seragrohim2012/

річна інформація емітентів за 2017 рік, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів для опублікування 

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "гороДнЯн-
ський комбiкормовий 
ЗавоД", 30894485 Чернігівська обл, 
Городнянський р-н, 15100, м.Городня, 
вул.Вокзальна, б.2 (04645) 2-57-42,

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

26.04.2018

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

http://www.gkz.pat.ua

річна інформація емітентів за 2017 рік, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "ринковий 
комПлекс "нива", 32728799
14030, м. Чернiгiв, вул. 50 рокiв СРСР, 
буд. 5 (04622) 3-70-66,

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

26.04.2018

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

http://niva.in.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів для опублікування за 2017 рік

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "семенiвське 
хлiбоПриймальне 
ПiДПриЄмсТво", 00957100 
Чернігівська обл., Семенiвський р-н, 15400, 
м. Семенiвка, вул. Привокзальна, буд. 14. 
(04659) 227 55,

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

26.04.2018

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

http://00957100.at.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, для опублікування за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"чернiгiврибгосП", 00476820 
Чернігівська обл., Чернiгiвський р-н, 14014, 
с. Жавiнка, вул. Дачна, 7 (04622) 93-74-93,

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

26.04.2018

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

www.cherfish.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 акцІонерне Това-
рисТво «волиньвТормеТ», 
код за ЄДРПОУ 00193074, місцезнаходжен-
ня: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шев-
ченка, буд. 4, тел. (0332) 24-33-70

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

27.04.2018 р.

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

https://smida.gov.ua/site/00193074/

Директор ПраТ «волиньвТормеТ»  ковальчук Т.в.

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 "ШосТкин-
ський хлiбокомбiнаТ", 
00379494, Сумська обл.., Шосткинський 
р-н, 41100, м.Шостка, вул.Шевченка, 
б.53, 05449 7-10-10

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

26.04.2018

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

http://shostka-hlib.pat.ua

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 за 2017 рік

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"чернiгiвська сПмк-604", 
05392571
14021, м. Чернiгiв, вул.Любецька, 33 
(0462)677-606,

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

26.04.2018

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

https://sites.google.com/site/spmk604/
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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 акцІонерне 
ТоварисТво "Телеканал 
"ІнТер", 23507865, вул. Дмитрівська, 
буд. 30, м. Київ, Шевченківський р-н, 
01054, УКРАЇНА, (044) 490-67-65

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

26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

http://inter.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів для опублікування за 2017 рік

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"осТерський 
агроТехсервiс", 00908998 
17044, Чернігівська обл, Козелець-
кий р-н, мiсто Остер, вулиця Фрунзе, 
103 (04646)31175

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

25.04.2018

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

www.oster-ats.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 (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне ПІДПриЄмсТво 
«харон – весТоІл», ЄДРПОУ 
34667870, 18016 Черкаська обл., 
м. Черкаси, Придніпровський район, 
вул. Паризької Комуни, 65а, телефон 
38(032) 297-75-16

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

26.04.2018

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

34667870.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 для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"елекТромаШПромсервiс", 
ЄДРПОУ 05476747, 50027, Дніпропетров-
ська обл, м.Кривий Рiг, вул.Героїв АТО 
буд.71 прим.2, тел. (056) 409 76 10,

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

26.04.2018

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

Elps.dp.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 "Фiнансово-
iнвесТицiйне ТоварисТво 
"ФонД", 13885709 Одеська обл., 65012, 
м. Одеса, Пушкiнська, 68 (0482)37-18-46,

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

26.04.2017

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

financegroup.ucoz.ua

річна інформація емітентів для опублікування в офіційному 
друкованому виданні

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво 
"семенiвський 
райагроТехсервiс", 03766180, 
Чернігівська обл., Семенiвський р-н, 
15400, м. Семенiвка, вулиця Лугова, буд 3 
(04659) 215-33,

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

25.04.2018

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

http://03766180.at.ua

річна інформація емітента 
за 2017 рік.

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: вiДкриТе 
акцiонерне ТоварисТво «ЗакарПаТ-
облТара», 01884123, Закарпатська , д/н, 88000, м.Ужгород, 
вул. Огарьова, 25, немає. 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: zakobltara.emitents.net.ua 4. Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
-. 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент  - акціонерне товариство): -, 6. Інформація про дивіден-
ди: Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

голова правлiння  iгнат в. м.

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів за 2017 рік для опублікування

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

ПриваТне акцiонерне 
ТоварисТво "насiннЯ 
чернiгiвЩини", 00721509 
14007, м. Чернiгiв, вул. Володимира Дрозда, 
3 (0462) 727585,

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

26.04.2018

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

http://www.semena.cn.ua/
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, іденти-
фікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і теле-
фон емітента: Публiчне акцiонерне ТоварисТво 
«ЗаПорiЖнеруДПром», 00292333, Запорізька обл. Шевчен-
кiвський р-н 69014 м. Запорiжжя вул. Миколи Краснова, 12-А, (061) 228-28-84. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://00292333.smida.gov.ua. 
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI 
УКРАЇНА», 30373906. 5. Інформація про загальні збори: 18.04.2017 проведе-
но річні загальні збори. 18 квiтня 2017 року проведенi черговi загальнi збори 
акцiонерiв з наступним порядком денним: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.При-
йняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 3.Звiт Правлiння за 2016 
рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння щодо оцiнки 
дiяльностi протягом звiтного перiоду. 4.Звiт Наглядової Ради Товариства за 
2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
щодо оцiнки дiяльностi протягом звiтного перiоду. 5.Розгляд висновку неза-
лежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Затвердження 
рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6.Про визначення порядку покриття 
збиткiв. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 8.Визначення 
кiлькiсного складу Наглядової ради. 9.Обрання членiв Наглядової ради. 10.
Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради (в т.ч. встановлення розмiру винагороди), обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 11.Прийняття 
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв (в т.ч. зна-
чних) та надання повноважень по прийняттю рiшень про вчинення Товари-
ством правочинiв. 12.Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження 
його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання та дер-
жавної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Порядок денний сфор-
мовано членами Наглядової ради Товариства, до проекту порядку денного 
включена пропозицiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРО-
МИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» про Внесення змiн до Статуту Товариства 
та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для 
пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, iнших 
пропозицiй щодо включення до перелiку питань порядку денного не надходи-
ло. Загальнi збори акцiонерiв обрали персональний склад Лiчильної комiсiї, 
затвердили порядок проведення зборiв; прийняли до вiдома звiт Правлiння 
про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi та признали 
його дiяльнiсть як задовiльну; прийняли до вiдома звiт Наглядової ради у 
2016 роцi та признали її дiяльнiсть як задовiльну; затвердили висновок ауди-
тора щодо фiнансової звiтностi за 2016 рiк та затвердили рiчний звiт Товари-
ства за 2016 рiк; затвердили порядок покриття збиткiв Товариства за 2016рiк; 
припинили повноваження членiв Наглядової ради: Коваленка Сергiя 
Анатолiйовича, Ковiненка Олександра Вiкторовича, Третьяка Олега Микола-
йовича; визначили кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi 5 
(п'яти) осiб; обрали членiв Наглядової ради з 18.04.2017р.: Коваленка Сергiя 
Анатолiйовича, Ковiненка Олександра Вiкторовича, Моргунову Олену 
Йосипiвну, Третьяка Олега Миколайовича, Тригуба Валерiя Iвановича; за-

твердили умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, в 
тому числi визначили, що члени Наглядової ради здiйснюють свою дiяльнiсть 
на безоплатнiй основi, обрали Голову Правлiння Товариства уповноваженою 
особою, для пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової ради; попередньо надали згоду на укладення Товари-
ством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом не 
бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, пере-
вищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує  
50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, надали повноваження Наглядовiй радi Товариства приймати 
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi 
попередньо погодженi Загальними зборами акцiонерiв, надали право вико-
навчому органу Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо 
погодженi Загальними зборами акцiонерiв, виключно пiсля прийняття рiшення 
Наглядовою радою Товариства про надання згоди на вчинення таких 
правочинiв; вирiшили внести змiни до Статуту Товариства шляхом його ви-
кладення у новiй редакцiї та затвердили Статут в новiй редакцiї, уповноважи-
ли Голову Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства, до-
ручили Головi Правлiння Товариства забезпечити виконання заходiв, 
спрямованих на здiйснення в установленому порядку державної реєстрацiї 
нової редакцiї Статуту Товариства. Позачерговi загальнi збори у 2017 роцi не 
скликалися. Особи не iнiцiювали проведення позачергових зборiв за звiтний 
перiод. 6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.II. Основні показни-
ки фінансово-господарської діяльності підприємства.

1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)
найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 66572 45589
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23250 24699
Довгострокові фінансові інвестиції 0 12
Запаси 12932 8982
Сумарна дебіторська заборгованість 5931 4464
Грошові кошти та їх еквіваленти 20500 808
Власний капітал 42349 38509
Статутний капітал 13227 13227
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 28152 24312
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1807 2677
Поточні зобов'язання і забезпечення 22416 4403
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.07258 -0.12482
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.07258 -0.12482

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 52908000 52908000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

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 «вІес банк»

2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000 м.львів грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news
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

25.04.2018 року Спостережною радою емітента прийняте рішення (Про-
токол № 11 від 25.04.2018 р.) про:

1. Призначення посадових осіб, а саме:
- Посадова особа Солярчук Оксана Богданівна призначена на посаду 

Члена Правління строком з 02.05.2018р. по 31.12.2018р. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу фінансо-
вого моніторингу та комплаєнс – контролю емітента.

- Посадова особа Самохвалов Андрій Вікторович призначена на посаду 
Члена Правління - Заступника Голови Правління строком з 08.05.2018р. по 
31.12.2018р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
з 17.01.2013р. по 16.04.2015р. - ПАТ «Комерційний банк «Надра»» - дирек-
тор департаменту інформаційних технологій; з 17.04.2015р. по 30.06.2015р. 
- ПАТ «Комерційний банк «Надра»» - директор департаменту інформацій-
них технологій; з 14.07.2015р. по сьогоднішній день - АТ «ТАСКОМБАНК».

2. Продовження терміном з 26.06.2018р. по 31.12.2018р. повноваження 
Болотової Олени Вікторівни на посаді Члена Правління - Заступника Голо-
ви Правління.Інших посад протягом останніх 5-ти років посадова особа не 
обiймала.

Посадові особи володiють часткою в статутному капіталі емiтента - 0%.
Посадові особи володiють пакетом акцій емітента у розмірі – 0 грн.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових 

осіб немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особи не надали.

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  __________  Походзяєва І.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  25.04.2018 року
  (дата)

ПублІчне акцІонерне ТоварисТво «вІес банк»
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рІчна ІнФормацІЯ За 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПриваТне 
акцІонерне ТоварисТво «ТерноПІльавТо», 
05441074, О.Довженка,6, місто Тернопіль, Тернопільський, Тернопiльська 
область, 46022, Україна, 0352-24-06-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: wwwternopil-avtoukravto.ua/ua/about/jur_info

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма 
«Західаудит», 33539238

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2017 року. Кво-

рум зборів: 99,99727% до загальної кількості голосів.
Перелік питань порядку денного, що розглядалися на Загальних Збо-

рах, особи, що подавали пропозиції та результати розгляду питань порядку 
денного: 1) Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Вирішили : 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної 
комісії Вишковський Роберт Анатолійович; Член лічильної комісії Кульчиць-
ка Галина Євгенівна; Член лічильної комісії Боднар Наталія Григорівна 

2) Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства. Вирішили: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Това-
риства Склярова Володимира Олександровича. 2.2. Обрати секретарем річних 
Загальних Зборів акціонерів Товариства Олексіва Сергія Володимировича.

3) Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Вирішили: 3.1. Зтвердити наступний регламент роботи Зборів:  - 
Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного 
Зборів; - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; -  Час 
для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 
15 хвилин; - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться 
після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права 
виступати без дозволу Голови Зборів; - Час виступу в дебатах по доповіді – 
до 5 хвилин; - Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, 
яке обговорюється; - Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин; - Якщо 
поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься 
обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право 
зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обгово-
рення до розгляду інших питань порядку денного Зборів; - Відповіді на пи-
тання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і 
будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/
якого належать поставлені питання; - Голова Зборів оголошує проект рішен-
ня з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товари-
ства; - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосуван-
ня; - Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) 
виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для 
голосування; - Переривання процесу голосування забороняється. Під час 
голосування слово нікому не надається; - Результати голосування підрахову-
ються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії 
по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосуван-
ня з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підра-
хунку, але до завершення Зборів; - Збори виконують свою роботу до закін-
чення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; - Через кожні дві години 
безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

4) Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. Вирішили: 4.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

5) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Вирішили: 5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2016 рік.

6) Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства. Вирішили: 6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 
2016 рік. 6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

7) Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік. Вирішили: 7.1. Затвердити річний звіт Товари-
ства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі: - Ба-
лансу Товариства станом на 31.12.2016 року; - Звіту про фінансові 
результати Товариства за 2016 рік.

8) Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році. Вирішили: 8.1. Затвердити наступ-
ний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 
2016 році: чистий прибуток Товариства, що складає 697 тис. грн. залишити 
нерозподіленим. 8.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року. Вирішили: 9.1.Схвалити укладення Товариством 
протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення на-

ступних договорів (контрактів):
-дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додат-

кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобі-
лів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 22 000 000,00 грн. (двадцять два міль-
йони гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/
або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або 
іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує  
14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додат-
кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобі-
лів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 78 000 000,00 грн. (сімдесят вісім міль-
йонів гривень 00 копійок);

-кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний 
розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 
00  копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 
якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою 
вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не переви-
щує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукуп-
ний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 
00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

9.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні 
умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річ-
ними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк 
(термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах гранич-
ної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, 
тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передаєть-
ся в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

10) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства. Вирішили: 10.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у 
зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до ви-
мог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
10.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11) Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Ви-
рішили: 11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати 
нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для дер-
жавної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на 
вчинення відповідних дій іншій особі.

12) Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання. Вирішили: 12.1.Затвердити 
Положення про Наглядову Раду Товариства. 12.2.Уповноважити Голову 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира 
Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

13) Припинення повноважень членів Наглядової Ради. Вирішили: 
13.1.Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: 
Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І.

14) Обрання членів Наглядової Ради. Вирішили: 14.1.Обрати терміном 
на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Мико-
лайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.

15) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. 
Вирішили: 15.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами На-
глядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній 
основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена 
Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду 
Товариства, строк дії договору – три роки. 15.2.Уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової 
Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів 
не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного 
№ 1-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які заре-
єструвались для участі у Зборах та мають право голосу, з питання № 14 до 
складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, виплата не проводилась.

генеральний директор  олексів с.в.
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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 товари-
ство «ЕСМА»

2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03 
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт 
серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, 
перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (пас-
порт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича 
(паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в 
м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (пас-
порт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України 
в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї 
СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 
97,890569 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (пас-

порт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради 
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Президент ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича 

(паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного 
капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: секретар Наглядової 
ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича 

(паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в 
м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 

має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АС-
НОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (пас-

порт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України 
в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АС-
НОВА ХОЛДИНГ», Директор ТОВ «БЮРО ВИН»

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї 

СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 
97,890569% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено осо-
бу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Нагурного Вадима Аркадiйовича, (паспорт серiї СН № 980746, ви-
даний Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 
1998 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, перебував на 
посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочи-
ни не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича 
(паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутно-
го капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 
2018 року:

Члена Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт 
серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в 
м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0,0% статутного капiталу 
емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Ревiзiйної комiсiї – Нагурного Вадима Аркадiйовича, (пас-

порт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 0% статутного капiталу 
емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АС-
НОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ТОВ «ТС ПЛЮС».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича 

(паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутно-
го капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор  
ТОВ «САВсервiс», заступник директора ТОВ «САВХОЗ»

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт 

серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в 
м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, 
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «САВХОЗ», заступник 
директора ПСП iм.Т.Г.Шевченка

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  хотенко олександр юлiйович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 25.04.2018

ПриваТне акцiонерне ТоварисТво «есма»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості.Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство»львівський обласний ви-

робничий рибний комбінат»
Код ЄДРПОУ 22397707 тел 8 (032)2534712, с. Рудники, вул. Риб-

госпна, 9Миколаївського району, Львівської області. Адреса электронної 
почти: ork@ducat.com.ua.Адреса сайту: ork.informs.net.ua

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб 
емітента;ii. Текст повідомлення. Згідно з рішенням чергових загаль-
них зборів акціонерів 24 квітня 2018р (протокол 1 ) у зв’язку з достро-
ковим припиненням повноважень члена Наглядової ради:припинено 
повноваження голови та членів наглядової ради ПраТ»львівський 
обласний виробничий рибний комбінат»:- голови наглядової 
ради Дудзяного богдана михайловича ( паспорт КА 928201 вид За-
лізничним РВ УМВС України у Львівській області 14.09.1998р )- пред-
ставника фізичної особи-акціонера горностая богдана Іванови-
ча, який володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в 
кількості 11 292 шт. Перебував на посаді з 11 квітня 2008 року. Не во-
лодіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат».- члена наглядової 
ради горностай -Демцю ольгу богданівну (паспорт КЛ 069480 вид. 
Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17.04.2015р)-
представника Тзов «компанія «верона» Товариство володіє акція-
ми ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 11 218 шт, Перебу-
вала на посаді з 11 квітня 2013 року. Не володіє акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». -члена наглядової ради воще-
пинець раїси василівни (паспорт КВ 686639 вид. Галицьким РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 5.06.2001р)., перебувала на посаді 
з 11 квітня 2008 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбі-
нат» в кількості 3 шт.-члена наглядової ради ониська ореста Пе-
тровича (паспорт КВ 859623 вид. Франківським РВ ЛМУ УМВС Украї-
ни у Львівській області 25.06.1998р)-представник Тзов «магнолія». 
Товариство володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»в кіль-
кості 19 979 шт .Перебував на посаді з 24 квітня 2009 року. Не володіє 
акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат».-члена наглядової ради 
суліму володимира андрійовича(паспорт КА 968127 вид.Горо-
доцьким РВ УМВС України у Львівській області 4.11.1998р ). .Перебу-
вав на посаді з 19 квітня 2016 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський 
облрибкомбінат» в кількості 1 шт.обрано (строком на 3 роки) голову 
та членів наглядової ради ПраТ»львівський обласний виробни-
чий рибний комбінат»:- голову наглядової ради Дудзяного богда-
на михайловича ( паспорт КА 928201 вид Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській області 14.09.1998р )-представника фізичної 
особи-акціонера горностая богдана Івановича, який володіє акція-
ми ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 11 292 шт. Пред-
ставник акціонера. Не володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибком-
бінат». Посади, які обіймала особа:голова Спостережної ради 
Товариства, голова Наглядової ради Товариства.-члена наглядової 
ради горностай -Демцю ольгу богданівну (паспорт КЛ 069480 вид. 
Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17.04.2015р)-
представник Тзов «компанія «верона». Товариство володіє акція-
ми ПрАТ»Львівський облрибкомбінат» в кількості 11 218 шт. Пред-
ставник акціонера. Не володіє акціями ПрАТ «Львівський 
облрибкомбінат». Посади, які обіймала особа: перший заступник гене-
рального директора ТзОВ «Плантан-Інвест», менеджер зі збуту 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат».-члена наглядової ради онись-
ка ореста Петровича (паспорт КВ 859623 вид. Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 25.06.1998р)- представник 
Тзов «маг нолія» Товариство володіє акціями ПраТ»львівський 
облрибкомбінат» вкількості 19 979 шт. Представник акціонера. Не 
володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». Посади, які обі-
ймала особа: менеджер ТзОВ»Платан-інвест». -члена наглядової 
ради біловус володимир михайлович (паспорт КА 737253 вид.
Яворівським РВ УМВС України у Львівській обл.20.04.1998р ). Володіє 
акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 4шт.Посади, 
які обіймала особа: начальник СП «РГ-Городок».-члена наглядової 
ради суліму володимира андрійовича(паспорт КА 968127 вид.Го-
родоцьким РВ УМВС України у Львівській області 4.11.1998р ). Акціо-
нер. Володіє акціями ПАТ «Львівський облрибкомбінат» в кількості 
1 шт..Посади, які обіймала особа: начальник СП «РГ-Комарно». Ви-
щезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі 
та посадові злочини не мають.Згідно з рішенням Наглядової ради 
ПрАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» від 24 квіт-

ня 2018р (протокол № 5) у зв’язку з з достроковим припиненням по-
вноважень члена правління: Припинено повноваження голови та 
членів Правління ПраТ»львівський обласний виробничий риб-
ний комбінат»:-голови правління Яніновича йосипа Євстахійови-
ча. (паспорт КВ  451146 вид.Яворівським РВ УМВС України у Львів-
ській області 13  червня 2000р ) перебував на посаді з 11 квітня 
2008 року Володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кіль-
кості 5 шт.-першого заступника голови правління,члена правління 
колісниченка олександра володимировича (паспорт КА 616210 
вид.Галицьким РВУМВС України уЛьвівській області 30.10.1997р ) Пе-
ребував на посаді з 11 квітня 2008 року.Акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» не володіє.-члена правління канца сергія анатолі-
йовича (паспорт КА 219978 вид. Миколаївським РВ УМВС України у 
Львівській області 22.10.1996р ). перебував на посаді з 11 квітня 
2008 року. Перебував на посаді з 19 квітня 2016 року.Акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє.-члена правління бі-
ловуса володимира михайловича, (паспорт КА 737253 вид.Яворів-
ським РВ УМВС України у Львівській обл..20.04.1998р ). перебував на 
посаді з 29 квітня 2014 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» в кількості 4шт.- члена правління чапляк галини 
григорівни, (паспорт КВ 484912 вид.Яворівським РВ УМВС України у 
Львівській обл..11 .08.2000р ). перебувала на посаді з 11 квітня 
2008 року. Володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» в кіль-
кості 1 шт.- члена правління рачинського володимира Євгенови-
ча (паспорт КВ 082592 вид.Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській обл..2 .03.1999р ). перебувала на посаді з 24 квітня 2009 року року 
Акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє.- члена прав-
ління Задорожного юрія Євстаховича (паспорт МС428333 вид. Бе-
режанським РВ УМВС України у Тернопільській області 15.12.1998 року) 
Перебував на посаді з 11 квітня 2013 року. Не володіє акціями 
ПрАТ»Львівський облрибкомбінат». обрано (строком на 3 роки) го-
лову та членів Правління ПраТ «львівський обласний виробни-
чий рибний комбінат»:-голову правління Яніновича йосипа Єв-
стахійовича. (паспорт КВ 451146 вид.Яворівським РВ УМВС України 
у Львівській області 13  червня 2000р ). Володіє акціями ПрАТ «Львів-
ський облрибкомбінат» в кількості 5 шт. Посади, які обіймала особа: 
голова правління ПрАТ «Львівський обрибкомбінат».-першого за-
ступника голови правління, члена правління колісниченка олек-
сандра володимировича (паспорт КА 616210 вид.Галицьким 
РВУМВС України уЛьвівській області 30.10.1997р ) Акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє. Посади, які обіймала 
особа: генеральний директор ТзОВ«Платан-Інвест», перший заступ-
ник голови правління ПрАТ«Львівський облрибкомбінат».-члена прав-
ління канца сергія анатолійовича (паспорт КА 219978 вид. Микола-
ївським РВ УМВС України у Львівській області 22.10.1996р ).Акціями 
ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» не володіє. Посади, які обіймала 
особа: начальник СП»РГ-Рудники».-заступника голови правління з 
правових питань, члена правління вощепинець раїсу василівну 
(паспорт КВ  686639 вид. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львів-
ській області 5.06.2001р). Посади, які обіймала особа:начальник юри-
дичного відділу ПрАТ»Львівський облрибкомбінат», заступник голови 
правління з правових питань. Володіє акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» в кількості 3 шт. - члена правління чапляк галину 
григорівну (паспорт КВ 484912 вид.Яворівським РВ УМВС України у 
Львівській обл.11 .08.2000р. Володіє акціями ПрАТ «Львівський об-
лрибкомбінат» в кількості 1 шт. Посади, які обіймала особа: заступник 
голови правління з економіки ПрАТ»Львівський облрибкомбінат».- 
члена правління рачинського володимира Євгеновича (паспорт 
КВ 082592 вид. Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській обл..2 .03.1999р ). Акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат» 
не володіє. Посади, які обіймала особа: головний бухгалтер ТзОв 
«Платан-Інвест», головний бухгалтер ПрАТ «Львівський облрибкомбі-
нат».- члена правління Задорожного юрія Євстаховича (паспорт 
МС428333 вид. Бережанським РВ УМВС України у Тернопільській об-
ласті 15.12.1998 року. Не володіє акціями ПАТ«Львівський облрибком-
бінат». Посади, які обіймала особа:начальник СП « РГ-Ходорів». Ви-
щезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі 
та посадові злочини не мають.Особа зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації , що міститься у повідомленні, та визнає ,що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством.Голова правління 
Янінович Йосип Євстахійович

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво
«львІвський обласний виробничий рибний комбІнаТ»
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1. ПРАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ

254

2. ПРАТ «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

65

3. ПРАТ SU GROUP 557
4. ПРАТ SU GROUP 558
5. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 47
6. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 56
7. ТОВ АБСОЛЮТ ОФІС 215
8. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
661

9. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 536
10. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 507
11. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ 

УКРАЇНИ»
549

12. ПРАТ АВІАКОНТРОЛЬ 434
13. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 396
14. ПАТ АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА» 536
15. ПАТ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
«МЕРИДІАН»

49

16. ПРАТ АВІКОС 183
17. ПАРТ АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК 331
18. ПРАТ АВТОБАЗА «ВОДНИК» 260
19. ПРАТ АВТОБАЗА 1 163
20. ПАТ АВТОБАЗА №4 211
21. ПАТ АВТОБАЗА №4 476
22. ПАТ АВТОБАЗА №4 597
23. ПРАТ АВТОБАЗА №6 60
24. ПРАТ АВТОБУДТЕХНІКА 216
25. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 320
26. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 469
27. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «ВІПОС» 67
28. ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 320
29. АТЗТ АВТОПОБУТСЕРВІС 658
30. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДВОДБУД»
217

31. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12354

719

32. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12354

720

33. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 214
34. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 718
35. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 719
36. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 18
37. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ 163
38. ПРАТ АГРОПРОМБУД 2012 514
39. ПАРТ АГРОПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 331
40. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 337
41. ПРАТ АГРОРЕСУРС  624
42. ПРАТ АГРО-СПЕКТР 654
43. ПРАТ АГРОСПЕЦСМОНТАЖ 340
44. ПРАТ АГРОТОН 183
45. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 659
46. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 684
47. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 703
48. ПАРТ АГРОФІРМА «МІГ» 339
49. ПАТ АГРОХІМ 207
50. ПАРТ АДОРІЯ 339
51. ПАР АДС БЕТОН 477
52. ПРАТ АЗАЛІЯ 655
53. ПАТ АЗОВ-2000 667
54. ПАТ АЗОТ 566
55. ПРАТ АЙ ДІ ЕМ 215
56. ПАТ АЙБОКС БАНК 539
57. ПРАТ АЙРЕС 183
58. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 204
59. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 210
60. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 338
61. ПРАТ АКА 184
62. ОК АКАДЕМІЯ 680
63. ПАТ АКБ «АРКАДА» 88
64. ПАТ АКБ «АРКАДА» 93
65. ПРАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 101
66. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 106
67. ПАТ АКБ БАНК (АВТОКРАЗБАНК) 499
68. ПРАТ АКВААЛЬЯНС ВІСТА 339

69. ПАТ КБ АКТИВ-БАНК 537
70. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ОМЕГА»
64

71. ПАТ АЛЬТБАНК 161
72. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 169
73. ПАТ АЛЬФА БАНК 312
74. ПАТ АЛЬФА БАНК 586
75. ПРАТ АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ 332
76. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 54
77. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 58
78. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 62
79. ПРАТ АМЕТИСТ ІВА 331
80. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 719
81. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 719
82. ПРАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 203
83. ПРАТ АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ 482
84. ПРАТ АРИОН-С 339
85. ПРАТ АРКСІ 86
86. ТОВ АРС-ДІМ 473
87. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 374
88. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 154
89. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 164
90. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 348
91. АТ АРТЕМ-БАНК 533
92. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 

ЗАВОД
85

93. ПАТ АСВІО БАНК 602
94. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 513
95. ПРАТ АСК «ДНІСТЕР» 179
96. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 335
97. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА» 335
98. ПРАТ АСКОЛЬД 630
99. ПРАТ АСТРА ЛЮКС 663
100. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 

СТОЛИЧНИЙ»
695

101. ПРАТ АТАМАР 184
102. ПРАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 332
103. ПРАТ АТП 11210 649
104. ПРАТ АТП 16361 427
105. ПРАТ АТП 2550 20
106. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 715
107. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 718
108. ПРАТ АТП-0801 669
109. ПАТ БАЗИС 552
110. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
661

111. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

684

112. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

703

113. ПРАТ БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА - 1

668

114. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 63
115. ПАТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 148
116. АТ БАНК АВАНГАРД 137
117. ПАТ БАНК ВОСТОК 391
118. ПАТ БАНК ФОРВАРД 557
119. ПАТ БАРАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 661
120. ВАТ БАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10513
159

121. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 699
122. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 702
123. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
692

124. ПРАТ БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ 80
125. ТОВ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 307
126. ПРАТ БЕАРС 500
127. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 169
128. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 290
129. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА 

СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
653

130. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 726
131. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-

ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ
670

132. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ

676

133. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 726

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:
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134. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 379
135. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
16

136. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 213
137. ПАРТ БЗБН 224
138. ПРАТ БІАС 686
139. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 669
140. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 643
141. ПАРТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
333

142. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 171
143. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 
65

144. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 393
145. ПРАТ БЛАСТКО 434
146. ПРАТ БМУ №27 559
147. ПРАТ БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 331
148. ПАРТ БОБРОВИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №17449
179

149. ПАТ БОГДАН МОТОРС 477
150. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 207
151. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 70
152. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
675

153. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 162
154. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС 675
155. ПРАТ БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ 219
156. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 125
157. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 202
158. ПАТ БТА БАНК 279
159. ПАРТ БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» 344
160. ПАРТ БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» 348
161. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВЕ МІСТО» 90
162. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 312
163. ПАРТ БУДІВЕЛЬНИК 656
164. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК-84 468
165. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 533
166. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 555
167. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 3
564

168. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №12 «ОДЕСБУД»

677

169. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №33

31

170. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 60
171. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5 61
172. ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 508
173. ПРАТ БУДПОСЛУГИ 628
174. ПРАТ БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ 387
175. ПРАТ БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ 422
176. ПРАТ БУДСЕРВІС 142
177. ПАРТ БУДСЕРВІС 652
178. ПАТ БУРЛЮК 647
179. ПРАТ ВАДЕС 183
180. ПРАТ ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 183
181. ПРАТ ВАЛКІВСЬКЕ АТП-16341 435
182. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 21
183. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 690
184. ПРАТ ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВОГНЕТРИВІВ
77

185. ПАТ ВГП 98
186. ПАТ ВГП 152
187. ПАТ ВГП 313
188. ПАТ ВГП 592
189. ВДПІФ «УНІВЕР.УА/ВОЛОДИМИР 

ВЕЛИКИЙ:ФОНД ЗБАЛАНСОВАНИЙ» 
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

525

190. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 686
191. ПАТ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 

ЗАВОД
440

192. ТОВ ВЕОН ПЛЮС 527
193. ПАТ ВЕПР 589
194. ПРАТ ВЕРХНЬОВОДЯНЕ 697
195. ЗАТ ВЕРХНЬО-ХОРТИЦЬКИЙ 

АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
252

196. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО 
ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 

470

197. ПАТ ВЕСКО 74

198. ПРАТ ВЕСНА-1 686
199. ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД 
185

200. ПРАТ ВЗУТТЯ 379
201. ПРАТ ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 202
202. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ВIЛЬНА УКРАЇНА» 

КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»

332

203. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 726
204. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ВОСХОД» 143
205. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-

ДРУК
332

206. ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«ЕТАЛОН»

179

207. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«ВЕСНА-М»

691

208. ЗАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«УКРТОРГСЕРВІС»

61

209. ПРАТ ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП 89
210. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 713
211. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 255
212. ПАТ ВІЕС БАНК 230
213. ПРАТ ВІКТОРІЯ 170
214. ПРАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС 678
215. ПРАТ ВІЛЬХОВАТКА 387
216. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
81

217. ТОВ ВІНД ПАУЕР 340
218. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНСЕРВІС 166
219. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС 204
220. ПРАТ ВІННИЦЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
«ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ»

33

221. ПАРТ ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-РЕМОНТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

332

222. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»

630

223. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»

689

224. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД

664

225. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД

665

226. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 706
227. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ
554

228. ПАТ ВІНТЕР 640
229. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 677
230. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 200
231. ПРАТ ВОДАН 710
232. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 158
233. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 311
234. ПРАТ ВОЛИНЬВТОРМЕТ 228
235. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 188
236. ПАТ ВОЛНА 650
237. ПРАТ ВОЛОДАРКА 309
238. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ 

ЛЬОНОЗАВОД 
153

239. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД

266

240. ВАТ ВОСТОК 712
241. ПРАТ ВОТУМ 179
242. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 168
243. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 469
244. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/МИХАЙЛО 

ГРУШЕВСЬКИЙ:ФОНД ДЕРЖАВНИХ 
ПАПЕРІВ» ТОВ «КУА «УНІВЕР 
МЕНЕДЖМЕНТ»

525

245. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ТАРАС 
ШЕВЧЕНКО:ФОНД ЗАОЩАДЖЕНЬ» ТОВ 
«КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

523

246. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ:ФОНД АКЦІЙ» ТОВ 
«КУА»УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

524

247. ПАТ ВТБ БАНК 192
248. ПАТ ВТБ БАНК 252
249. ПАТ ВТБ БАНК 253
250. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 352
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251. ПРАТ ВТПХВ «ЯРОСЛАВНА» 227
252. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 218
253. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 61
254. ПРАТ ГАЗІНВЕСТ 183
255. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 476
256. ПАРТ ГАЛИЧИНА 202
257. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 312
258. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 455
259. ПРАТ ГАЛІМПЕКС-КЛАВДІЇВСЬКА ФАБРИКА 

ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС
17

260. ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ 179
261. ПРАТ ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ 556
262. ПРАТ ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА/

ГРУПА НАДРА
61

263. ПРАТ ГЕРКУЛЕС 624
264. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 282
265. ПРАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ. 144
266. ПРАТ ГІРНИК 200
267. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 712
268. ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ 
КОМБІНАТ

639

269. ПРАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 625
270. ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ ЗАВОДІВ 
ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

700

271. ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ 80
272. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 466
273. ВАТ ГОРОДЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОХІМ»
183

274. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД

228

275. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 478
276. ПАТ ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ

439

277. ПАТ ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ

441

278. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 220
279. ПРАТ ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» 18
280. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 414
281. ПАТ ГОТЕЛЬ МИР 701
282. ПРАТ ГРАВІТОН 545
283. ТОВ ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ 257
284. ПРАТ ГРАНДЕЛЕКТРО 214
285. ПП ГРАНОВІТ 662
286. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 78
287. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 575
288. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 575
289. ПРАТ ГРОНО-ТЕКС 216
290. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - 
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК

639

291. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - 
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК

691

292. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РТП 693
293. ПРАТ ДАТАГРУП 37
294. ДАХК «АРТЕМ» 498
295. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 314
296. ПРАТ ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН 

СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ
106

297. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 185
298. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 
317

299. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ

555

300. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 53
301. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 422
302. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 423
303. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 427
304. ПРАТ ДІАМАНТ 435
305. ПРАТ ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 80
306. ПАТ ДІВІ БАНК 104
307. ПРАТ ДІГ 213

308. ПРАТ ДІЖИТЕК-СЕРВІС 217
309. ПРАТ ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА 205
310. ТОВ ДІП ГРУП АЕРОПОРТ 472
311. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 79
312. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 83
313. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 86
314. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 390
315. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 417
316. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 421
317. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
383

318. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ 525
319. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБІНАТ
654

320. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

375

321. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД

402

322. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ 

460

323. ПРАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 641
324. ПРАТ ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ ПЛЮС 710
325. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 25
326. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 373
327. ПРАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 414
328. ПРАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 433
329. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
630

330. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 428
331. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 

ЗАВОД
378

332. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД

379

333. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

702

334. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ

380

335. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ

381

336. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ

389

337. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 471
338. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 531
339. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 531
340. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 535
341. ПРАТ ДНІСТЕР-ЖИТТЯ 179
342. ПРАТ ДОБРОБУТ 661
343. ПРАТ ДОБРЯНКА 665
344. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 199
345. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 267
346. ПРАТ ДОЛИНКА 645
347. ПРАТ ДОЛИНКА 652
348. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 187
349. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 221
350. ПРАТ ДОНБАСХОЛДИНГ 66
351. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД
626

352. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД №2

626

353. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 655
354. ПРАТ ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

251

355. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ 
ЗАВОД

658

356. ДП ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІЛЛІЧ-АГРО 
ДОНБАС ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА 

220

357. ДП ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІНТЕРГАЛ-
БУД ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ІНТЕРГАЛ 

90

358. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

627

359. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

629
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360. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 261
361. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 266
362. ПРАТ ДРУЖБА. 711
363. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 71
364. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
193

365. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 272
366. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 151
367. ТОВ ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ 340
368. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 310
369. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 172
370. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 467
371. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 340
372. ПРАТ ДТР 37
373. ПРАТ ЕВВІВА 435
374. ПРАТ ЕДЕМ 427
375. ПРАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА КРЕОМА-

ФАРМ
180

376. ПРАТ ЕКОСЕЙВ 630
377. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 316
378. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 325
379. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД МЕТАЛІСТ 
61

380. ТОВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» 264
381. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 186
382. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 392
383. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 229
384. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 347
385. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
624

386. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 685
387. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 713
388. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 714
389. ПРАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 465
390. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 48
391. ПРАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 695
392. ПРАТ ЕЛЕКТРОЩИТ 658
393. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 667
394. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 684
395. ПРАТ ЕЛМІЗ 141
396. ПРАТ ЕЛСІТОН 639
397. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 694
398. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 414
399. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 172
400. ТОВ ЕНЕРГОІНВЕСТ 219
401. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 514
402. ТОВ ЕНЕРГОКОМПЛЕКС 381
403. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 687
404. ПРАТ ЕНЕРГООБЛІК 387
405. ПРАТ ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА 218
406. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
29

407. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

335

408. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМБУД 21
409. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ 63
410. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 250
411. ПРАТ ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ 333
412. ПРАТ ЕРА ТДЛ 678
413. ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ 696
414. ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ 697
415. ПРАТ ЕСМА 134
416. ПРАТ ЕСМА 337
417. ПРАТ ЕСТІ КОЛОР СЕРВІС 652
418. ТОВ ЕСУ 543
419. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 673
420. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 335
421. ПРАТ ЄВРАЗ ДМЗ 377
422. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 382
423. ТОВ ЄВРАЗІЯ-СЕРВІС 59
424. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 657
425. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ 
198

426. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 556
427. ПРАТ ЄВРОТЕК 715
428. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 419
429. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 419
430. ПРАТ ЖЕСТ 374

431. ТОВ ЖИТЛО КИЯНАМ 220
432. ПРАТ ЖИТЛОВИК 331
433. ПАТ ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ 179
434. ПАТ ЖИТОМИРГАЗ 448
435. ПАТ ЖИТОМИРМОЛОКО 646
436. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 25
437. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ 

МАТЕРІАЛІВ «ТЕТЕРІВ»
551

438. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 680
439. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 683
440. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 43
441. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 159
442. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 707
443. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 711
444. ПАТ ЗАВОД «МАЯК» 475
445. ПРАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 382
446. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 438
447. ЗАВОД «НАДІЯ» 394
448. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 56
449. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 57
450. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 62
451. ПРАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 701
452. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 423
453. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 21
454. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 24
455. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 25
456. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 261
457. ПРАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОБУДУВАННЯ
695

458. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 305
459. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ - 5
677

460. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ № 11

702

461. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ №1

641

462. ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ 
АЕРОПОРТІВ

412

463. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 
УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ

666

464. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 
УКРСТАЛЬ ДНІПРО

257

465. ПАТ ЗАВОД ПРОМЗВ’ЯЗОК 441
466. ПРАТ ЗАВОД СУПУТНИК 34
467. ПРАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 81
468. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 651
469. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 691
470. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 691
471. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 49
472. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 707
473. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 710
474. ПАРТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 325
475. ВАТ ЗАКАРПАТОБЛТАРА 229
476. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 155
477. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 158
478. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 347
479. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 322
480. ЗАЛІЩИЦЬКЕ ВАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА» 645
481. ПРАТ ЗАПОРІЖБІОСИНТЕЗ 682
482. ПРАТ ЗАПОРІЖБУДМАШ 682
483. ПРАТ ЗАПОРІЖЕНЕРГОЧОРМЕТ 690
484. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 711
485. ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС 508
486. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 230
487. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 544
488. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 64
489. ПРАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 695
490. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА 

КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»
678

491. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12329

537

492. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12329

539

493. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 695
494. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ 257
495. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ 

ЗАВОД
172
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496. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ 
ЗАВОД

732

497. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

698

498. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
«ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

254

499. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ

698

500. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 627
501. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД
525

502. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 19
503. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД
663

504. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 681
505. ПРАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА 

КОМПАНІЯ
504

506. ПАТ ЗБАРАЖГАЗ 343
507. ПАТ ЗБАРАЖГАЗ 343
508. ПРАТ ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140 638
509. ВАТ ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 10
624

510. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 
КОМБІНАТ

562

511. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКЕ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»

429

512. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 215
513. ПРАТ ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 388
514. ПАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА» 645
515. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 710
516. ТОВ ЗОЛОТОНІСЬККИЙ МАСЛОРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
461

517. ПРАТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 351
518. ПАТ ЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 179
519. ПАТ ЗОРЯ 70
520. ПАРТ ЙОСИПІВСЬКЕ 173
521. ПАРТ ЙОСИПІВСЬКЕ 309
522. ПРАТ ІБК «АВАНТАЖ» 435
523. ПРАТ ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 338
524. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КАР’ЄР 
353

525. ПРАТ ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2

70

526. ПРАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 683
527. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ 

ЗАВОД
338

528. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 165
529. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКШКІРСИРОВИНА 207
530. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-

КАРТОННИЙ КОМБІНАТ
537

531. ПРАТ ІЗЮМСЬКЕ 166
532. ПРАТ ІМ.ПОКРИШЕВА 728
533. ПРАТ ІМПЕРІЯ-С 396
534. ПРАТ ІМПУЛЬС 379
535. ПАТ ІМТОКС 435
536. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «РЕГІОН-

КАПІТАЛ»
338

537. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «XXІ 
СТОЛІТТЯ»

210

538. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

173

539. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

310

540. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

327

541. ПРАТ ІНВЕСТОР 644
542. ПАТ ІНГУЛ 709
543. ПАТ ІНГУЛ 709
544. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
106

545. ПРАТ ІНДРІ 683
546. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»
258

547. ВАТ ІННОВАЦІЙНО-ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«ГОСПРОЗРАХУНОК»

81

548. ПАТ ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ

219

549. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ 
ЕНЕРГОНОСІЇВ

264

550. ПРАТ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ

65

551. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 32
552. ПРАТ ІНТЕРКЕРАМА 396
553. ПРАТ ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР 388
554. ПРАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 710
555. ПРАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 725
556. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ
434

557. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД

502

558. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД

504

559. ПРАТ ІНТЕРХІМ 382
560. ПРАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 698
561. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА 

«ТЕЛЕГРАФЪ»
210

562. ПРАТ ІРОКС 338
563. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 651
564. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 695
565. ПРАТ ІСКОЖ-2000 712
566. ПРАТ ІСКРА. 87
567. ПАТ ІСРЗ 207
568. ТОВ К.А.Н. 315
569. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
650

570. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

669

571. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ 
«ЧЕКСІЛ»

82

572. ПРАТ КАМІНЬ-КАШИРСЬКА ПМК 70 182
573. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 732
574. ПАРТ КАМ’ЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17142
159

575. ПРАТ КАНІВРИБА 422
576. ПАТ КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ 292
577. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
466

578. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

593

579. ПРАТ КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ 263
580. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
475

581. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 629
582. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 633
583. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 633
584. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 691
585. ПРАТ КАРПАТІЯ ТУР 692
586. ПРАТ КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ 712
587. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 662
588. ПАТ КАТП-2006 698
589. ПАТ КАХОВСЬКЕ АТП 16555 507
590. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 217
591. ПРАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 324
592. ТОВ КАШТАНОВЕ МІСТО 188
593. ПАТ КБ «ГЛОБУС» 291
594. ПРАТ КВАДРАТ УКРАЇНА 210
595. ПРАТ КВАНТОР 630
596. ПРАТ КВІТИ УКРАЇНИ 67
597. ПРАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 

СІЛЬГОСПТЕХНІКА
261

598. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 508
599. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 526
600. ПРАТ КИЇВГАЗ 139
601. ПРАТ КИЇВГІДРОМОНТАЖ 662
602. ТОВ КИЇВГУМА 472
603. ПАТ КИЇВГУМА 554
604. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 346
605. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 349
606. ПАРТ КИЇВМЕДРЕМБУД 180
607. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 324
608. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 225
609. ПРАТ КИЇВ-ОДЯГ 165
610. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 207

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

239

611. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 526
612. ТОВ КИЇВРЕСУРСБУД 90
613. ПРАТ КИЇВРИБГОСП 670
614. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«РАПІД»
265

615. ПРАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА 
БІРЖА 

46

616. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 1010

86

617. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

143

618. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

284

619. ВАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»

359

620. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 498
621. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОК 180
622. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
250

623. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ДАРНИЦЬКИЙ» 

464

624. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

180

625. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 
КОМБЫНАТ 

129

626. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 
КОМБЫНАТ 

136

627. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 670
628. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 723
629. АТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 

96

630. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД

155

631. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 498
632. ПРАТ КИЇВХАРЧОБУД 215
633. ПАТ КИЇВХЛІБ 329
634. ПАТ КИЇВЦУКОР П 505
635. ПРАТ КИСЕЛІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
571

636. ПАРТ КІНОЕКРАН 315
637. ПРАТ КІНТО 209
638. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 94
639. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 310
640. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 466
641. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 467
642. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП
333

643. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 378
644. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ 

КНИГИ
548

645. ТОВ КОВЧЕГ 167
646. ПРАТ КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 639
647. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 185
648. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
180

649. ПАТ КОЛОМИЯІНБУД 185
650. ПРАТ КОЛОС. 227
651. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
385

652. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 174
653. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 336
654. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 338
655. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 446
656. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 638
657. ПАРТ КОМІНТЕРН 308
658. ПРАТ КОМІНТЕРН 457
659. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 628
660. ПАРТ КОМПАНІЯ БАРВІНОК 350
661. ТОВ КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 36
662. ПРАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 146
663. ПРАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 249
664. ПРАТ КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБІНАТ
388

665. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 387
666. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«ХАРКІВ’ЯНКА»
416

667. ПАТ КОННЕКТОР 424
668. ПРАТ КОНСТАР 427
669. ПРАТ КОНСТАР 436
670. ПРАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

«ТРАНСПОРТЕР»
387

671. ТОВ КОНЦЕРН «СІМЕКС-АГРО» 319
672. ПРАТ КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» 141
673. ПРАТ КООПЗОВНІШТОРГ 559
674. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 35
675. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 38
676. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 39
677. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
180

678. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 180
679. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 219
680. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
164

681. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 465
682. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 663
683. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР 201
684. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 180
685. ПРАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ 217
686. ПРАТ КОСМОС 135
687. ПАТ КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

БУДМАТЕРІАЛІВ
409

688. ПРАТ КП В УКРАЇНІ 186
689. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 712
690. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 458
691. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 142
692. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК5 6
693. ПАТ КРЕДОБАНК 288
694. ТОВ КРЕДО-СТОЛИЦЯ 722
695. ПАТ КРЕМЕНЕЦЬГАЗ 35
696. ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 275
697. ПРАТ КРЕМЕНЧУКМ’ЯСО 64
698. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА 

ФАБРИКА 
335

699. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ 
ВИРОБНИЧЕ-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ

160

700. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ 
ВИРОБНИЧЕ-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ

174

701. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ 
ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ

182

702. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 
«КВАРЦ»

546

703. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

677

704. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

725

705. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБІВ

138

706. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

189

707. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

198

708. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

342

709. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 335
710. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 595
711. ПРАТ КРИВОРІЖГАЗБУД 36
712. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 393
713. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 394
714. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 698
715. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 390
716. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 393
717. ПАТ КРИСТАЛБАНК 190
718. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
132

719. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

144

720. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 648
721. ПРАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» 321
722. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 215
723. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
182
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724. ПРАТ КУРОРТ-ГОТЕЛЬ 31
725. ТОВ КУРОРТЕНЕРГОІНВЕСТ 683
726. ПРАТ КУРС 182
727. ПАТ ЛАВР 574
728. ПАТ ЛАВР 578
729. ПРАТ ЛАКМА 697
730. ПАТ ЛАКТІС 640
731. ПРАТ ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904 667
732. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 167
733. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
456

734. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ 
КІЛЕЦЬ

62

735. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 549
736. ПАТ ЛЕМЕШІВСЬКЕ 693
737. ПАТ ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС 302
738. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
17

739. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 203
740. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 594
741. ПАРТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 182
742. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 321
743. ПРАТ ЛІГО 724
744. ДП ЛІДЕР-2000 638
745. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» 186
746. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ 

«УКРТРАНСЛІЗИНГ» 
732

747. ПРАТ ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ 186
748. ПРАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 374
749. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 653
750. ПРАТ ЛУКОР 268
751. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ 
340

752. ПРАТ ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536 548
753. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 527
754. ПРАТ ЛЮКС 80
755. ВАТ ЛЬВІВАГРОТРАНССЕРВІС 314
756. ПАТ ЛЬВІВГАЗ 281
757. ПРАТ ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС 706
758. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 218
759. ПРАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 377
760. ПРАТ ЛЬВІВОРГРЕС 186
761. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 24654
658

762. ПРАТ ЛЬВІВСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

185

763. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ «ГАЛАНТ» 653
764. ПАРТ ЛЬВІВСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ 

КОМБІНАТ
145

765. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 653
766. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ №1
670

767. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ №2

218

768. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД

679

769. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
РИБНИЙ КОМБІНАТ

186

770. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 685
771. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 686
772. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 20
773. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 396
774. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВОГНЕТРИВІВ
187

775. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ВОГНЕТРИВІВ

662

776. ПРАТ МАЙСТЕР БРОК 181
777. ПРАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 140
778. ПРАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 161
779. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 457
780. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 472
781. ТОВ МАКСИМУМ 482
782. ТОВ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА 

ФІРМА «БАСТМА»
66

783. ПРАТ МАЛИНОВЕ 39
784. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-

ВАЙДМАНН 
278

785. ПРАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ 
КАР’ЄР 

213

786. ПРАТ МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РОДЮЧІСТЬ» 

470

787. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

410

788. ПРАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД

388

789. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 621
790. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 656
791. ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ 509
792. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА 627
793. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ 

КОМБІНАТ
675

794. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА

537

795. ТОВ МАРТІН 184
796. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 184
797. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ТИСА» 212
798. ПРАТ МАШТОРГІНВЕСТ 724
799. ПРАТ МДЄ-2001 260
800. ПАТ МЕГАБАНК 705
801. ТОВ МЕГАІНВЕСТБУД 697
802. ПРАТ МЕГАНОМ 327
803. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 270
804. ПРАТ МЕГА-ТРЕЙД 710
805. ПРАТ МЕДІНВЕСТПРОЕКТ 64
806. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 642
807. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 692
808. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 677
809. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4
726

810. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

656

811. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 678
812. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 654
813. ПРАТ МЕНЕДЖЕР 173
814. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 81
815. ПРАТ МЕРЕЖА-СЕРВІС 382
816. ВАТ МЕРИДІАН 585
817. ПРАТ МЕРИДІАН-РП 690
818. ПРАТ МЕТАЛІСТ 269
819. ПП МЕТАЛ-СЕРВІС 672
820. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ»
45

821. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 677
822. ПРАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 654
823. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 437
824. ПРАТ МЕТКОР 333
825. ПРАТ МЕТРОБУД 184
826. ПРАТ МЕТХІМ 213
827. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
557

828. ПАТ МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ 388
829. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 86
830. ПАТ МИРНИЙ 681
831. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМТЕХ»
396

832. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 
ІСТОРІЙ

203

833. ПРАТ М-ІНВЕСТ 646
834. ТОВ МКМ 216
835. ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508 171
836. ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508 330
837. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 

ЗАВОД
648

838. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 
ЗАВОД

649

839. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 
ЗАВОД

674

840. ПРАТ МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА 215
841. СПРАТ МОЇВСЬКЕ 17
842. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

714
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843. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

725

844. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 62
845. ПРАТ МОНОМАХ 43
846. ПРАТ МОНТАЖСЕРВІС 677
847. ПРАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 270
848. ПРАТ МОСТОБУД 219
849. ПРАТ МОСТОБУД ЮА 698
850. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3 269
851. ПАТ МОСЬПАНІВСЬКЕ 414
852. ПАТ МОТОР СІЧ 78
853. ПАТ МОТОР-БАНК 727
854. ПРАТ МРІЯ 333
855. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 622
856. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 622
857. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 622
858. ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ 339
859. ВАТ М’ЯСОМОЛТОРГ 334
860. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 37
861. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 89
862. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 91
863. ПРАТ НАДЄЖДА 8
864. ПРАТ НАДЄЖДА 17
865. ПАТ НАДРА УКРАЇНИ 468
866. ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 256
867. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 229
868. ПРАТ НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОАВТОМАТ»
655

869. ПРАТ НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТЕСТ»

590

870. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

530

871. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

532

872. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

534

873. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬ»

380

874. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ЕТАЛ»

211

875. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД»

567

876. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» 

269

877. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР

430

878. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД 

450

879. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ

703

880. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
«ВЕКТОР» 

328

881. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 

132

882. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ГІРНИЧОРУДНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ 
ЗАВОДОМ 

318

883. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ГІРНИЧОРУДНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ 
ЗАВОДОМ 

470

884. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕМЕНТ»

388

885. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 64
886. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

УКРАЇНИ
316

887. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ

473

888. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ

500

889. ПРАТ НВО «АГРОКОМПЛЕКС» 259
890. ПАТ НВП «РАДІЙ» 501
891. ПРАТ НВП «СИСТЕМА» 336
892. ПРАТ НДІМЕХМОНТАЖ 459
893. ПРАТ НЕО ВІТА 34
894. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 211
895. ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС 211
896. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 212
897. ТОВ НІКА 181
898. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
533

899. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 402
900. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 402
901. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 186
902. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 209
903. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 69
904. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
334

905. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 
ЛЬОНОЗАВОД

311

906. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 129
907. ЗАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СТАНЦІЯ 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
654

908. ТОВ НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 508
909. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ 

ЗАВОД
405

910. ПРАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 23
911. ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
227

912. ВАТ НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

624

913. ПАТ НОВОУШИЦЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 182
914. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 376
915. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ОСК РЕЗЕРВ»
255

916. ПАРТ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОГРЕС 187
917. ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 326
918. ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 651
919. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 211
920. ПРАТ ОБЛШЛЯХРЕМБУД 260
921. ПРАТ ОБРІЙ ІНК 156
922. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 526
923. ПРАТ ОВОЧТОРГ 652
924. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 676
925. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 679
926. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 66
927. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 681
928. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 345
929. ПРАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД 67
930. ЗАТ ОДЕСАКОНДИТЕР 208
931. ПАТ ОДЕСАОБЛПОСТАЧЗБУТ 67
932. ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ 57
933. ПАТ ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ 157
934. ПРАТ ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ 208
935. ПРАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
103

936. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 350
937. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-

СВЕДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
304

938. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-
СВЕДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

308

939. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 656
940. ПРАТ ОДЯГ 140
941. ПРАТ ОЗЕРНЯНСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС 218
942. ПАТ ОКСАНА ПЛЮС 289
943. ПАТ ОКСІ БАНК 44
944. ПРАТ ОКТЯБРЬ 329
945. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №42
401

946. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

403

947. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

404

948. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФАБРИКА 
ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ

187

949. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСКЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ В ТВАРИННИЦТВІ

218

950. ПРАТ ОЛЕКСІЇВСЬКЕ 334

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:
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951. ПРАТ ОМІКРОН 624
952. ПРАТ ОПІЛЛЯ 702
953. ПРАТ ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВО-

ПОБУТОВА ФІРМА «ЗАКАРПАТМЕБЛІ»
683

954. ПРАТ ОРАНТА 216
955. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 715
956. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 229
957. ПРАТ ОТІ 218
958. ПРАТ ОТІС 213
959. ПРАТ ОТІС 319
960. ПРАТ ОУШЕН ЕНЕРДЖІ ГРУП 181
961. ПРАТ ОХОЧЕ 436
962. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 87
963. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 414
964. ПРАТ ПАКЕТ 78
965. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 162
966. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 301
967. ПРАТ ПАРИТЕТ 545
968. ПАТ ПАРК-АВТО 425
969. ПАТ ПАРК-АВТО 426
970. ПРАТ ПАСАТ 498
971. ПАТ ПАТ КИЇВЕНЕРГО 358
972. ПРАТ ПВБКІ 215
973. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 418
974. ПАРТ ПЕРЕМИШЛЯНИ АГРОПОСТАЧ 218
975. ПРАТ ПЕРЕМОГА 314
976. ПРАТ ПЕРЕМОГА 471
977. ПАТ ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
441

978. ПРАТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПОЛІС»

43

979. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№92»

76

980. ПРАТ ПЕРСПЕКТИВА 388
981. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

БАНК
553

982. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 599
983. ПРАТ ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
61

984. ПАТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ 396
985. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 680
986. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 681
987. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 332
988. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 728
989. ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
45

990. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 311
991. ПРАТ ПІДВОДТРУБОПРОВІД 181
992. ПАТ ПІДГІР’Я 219
993. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 436
994. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

413

995. ТОВ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ 
ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП» 

227

996. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 9
997. ПРАТ ПІРОТЕКС 673
998. ПІФ «УНІВЕР.УА/СКІФ:ФОНД ЗОЛОТА» 

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
523

999. ПРАТ ПЛАТАН ПЛЮС 66
1000. ПАТ ПЛЕМЗАВОД “СТЕПНОЙ” 642
1001. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» 210
1002. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА« 635
1003. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 639
1004. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
716

1005. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП «БРОВАРСЬКИЙ» 595
1006. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 723
1007. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 724
1008. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 724
1009. ПРАТ ПЛУТОН 698
1010. ПРАТ ПЛУТОН 702
1011. ПРАТ ПМК-167 631
1012. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ 

СИРОВИНИ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 
«ПОЛІМЕТ»

621

1013. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«КОЗОВАГАЗ»

45

1014. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МИКОЛАЇВГАЗ»

506

1015. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МОНАСТИРИСЬКГАЗ»

631

1016. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ТЕРЕБОВЛЯГАЗ»

641

1017. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРКАСИГАЗ»

560

1018. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧОРТКІВГАЗ»

647

1019. ПТ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД 
ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ 

337

1020. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 704
1021. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
431

1022. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

433

1023. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 210
1024. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
210

1025. ПРАТ ПОЛІНОМ 214
1026. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12337
722

1027. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 131
1028. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 205
1029. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 337
1030. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 87
1031. ПРАТ ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ 260
1032. ПАТ ПОЛТАВАХОЛОД 126
1033. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 581
1034. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ 64
1035. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ 

ЗАВОД
57

1036. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ 
ЗАВОД

64

1037. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

5

1038. ПАРТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 568
1039. ПРАТ ПОЛЬОТ 710
1040. ПАТ ПОТЕНЦІАЛ 303
1041. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 43
1042. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 694
1043. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 717
1044. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВТОРКОЛЬОРМЕТ» 
227

1045. ПРАТ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ»

678

1046. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 706
1047. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 688
1048. ВАТ ПРИМОРСЬКЕ РАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

661

1049. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 211
1050. ПРАТ ПРІНКОМ 201
1051. ТОВ ПРО ТЕК ВІКНА УКРАЇНА 313
1052. ПРАТ ПРОГРЕС 394
1053. ПРАТ ПРОГРЕС 478
1054. ПРАТ ПРОДТОРГСЕРВІС 270
1055. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

381

1056. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

404

1057. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

527

1058. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУРБУД»

254
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1059. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

425

1060. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

427

1061. ПРАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ 508
1062. ПРАТ ПРОМВИБУХ 686
1063. ПРАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА 216
1064. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 152
1065. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 214
1066. ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ 697
1067. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 414
1068. ПРАТ ПРОМКОМПЛЕКТ 436
1069. ПРАТ ПРОМО ГРУП 657
1070. ПРАТ ПРОМО ГРУП 660
1071. ПРАТ ПРОМО ГРУП 689
1072. ПРАТ ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 331
1073. ПРАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 638
1074. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» 514
1075. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 675
1076. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА» 92
1077. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 646
1078. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 649
1079. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 671
1080. ПРАТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

435

1081. ПАРТ ПУСКОНАЛАДКА 334
1082. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ» 688
1083. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
214

1084. ПАТ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 339
1085. ПАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ 219
1086. ПРАТ РАМБУРС 336
1087. ПАТ РАССВЕТ 640
1088. АТ РАССВЕТ 665
1089. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
469

1090. ПРАТ РАФАЛІВСЬКЙ КАРЄ’Р 137
1091. ПАТ РВС БАНК 194
1092. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 20
1093. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

«СЛАВУТИЧ»
715

1094. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 429
1095. ТОВ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ 

РЕЙТИНГ»
138

1096. ПРАТ РЕКЛАМА 270
1097. ПРАТ РЕМБУД 403
1098. ПРАТ РЕМБУДЗВ’ЯЗОК 507
1099. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 184
1100. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 340
1101. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 210
1102. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «САНІТА»
404

1103. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
“АЗОВРЕМБУД”

660

1104. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
“АЗОВРЕМБУД”

663

1105. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 1

635

1106. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ-50

656

1107. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ-50

659

1108. ПРАТ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК»

379

1109. ПРАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС 250
1110. ПРАТ РЕНО УКРАЇНА 257
1111. ПРАТ РЕНОМЕ 376
1112. ПРАТ РЕНОМЕ 377
1113. ПРАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 624
1114. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 227
1115. ПАТ РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ 58
1116. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 157

1117. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 326
1118. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 344
1119. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 427
1120. ПРАТ РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН 187
1121. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-

МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
715

1122. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 421
1123. ПРАТ РІЕЛЕКСПЕРТ 524
1124. ТОВ РІЕЛТ-БУД 188
1125. ПРАТ РІЧКОВИЙ ПОРТ 702
1126. ПАТ РОДОВІД БАНК 498
1127. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 208
1128. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 659
1129. ПРАТ РОКС 689
1130. ТОВ РОМАНТИК-А 629
1131. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 60
1132. ПРАТ РОСИЧІ 182
1133. ПРАТ РОСС 414
1134. ПРАТ РУЖИНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 683
1135. ПРАТ РУСАНІВКА 22
1136. ПАТ САД 195
1137. ПАТ САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 187
1138. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

656

1139. ПРАТ САНАТОРІЙ «РАЙ-ОЛЕНІВКА» 697
1140. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №66
376

1141. ПРАТ САТП-1404 704
1142. ПАТ СБЕРБАНК 550
1143. ПРАТ СВІТ 630
1144. ПРАТ СВІТ 636
1145. ПРАТ СВІТ 692
1146. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 333
1147. ПРАТ СГ НАДІЯ НОВА 389
1148. ПРАТ СЕЛЕНА 213
1149. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
228

1150. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 229
1151. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 228
1152. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 692
1153. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 227
1154. ПРАТ СИЛІКАТ 692
1155. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ 

ЗАВОД
353

1156. ПРАТ СИНТЕЗ ОЙЛ 208
1157. ПРАТ СИНТЕЗ ТРАНЗИТ 208
1158. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 259
1159. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 260
1160. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА «М.КОРЮКІВКА» 637
1161. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДМИТРІВКА»
692

1162. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ 

271

1163. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВЕ 
ТОВАРИСТВО «ЖОВТЕНЬ»

551

1164. ТОВ СІТІ ПРЕМ’ЄР 715
1165. ПРАТ СК «АЕЛІТА» 333
1166. ПРАТ СК «АЛЬЯНС» 332
1167. ПРАТ СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» 333
1168. ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 183
1169. ПРАТ СК «ІНТО» 207
1170. ПРАТ СК «КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 185
1171. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 557
1172. ПАРТ СК «МЕГА-ПОЛІС» 181
1173. ПАРТ СК «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ»
455

1174. ПАРТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» 302
1175. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 181
1176. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 322
1177. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 342
1178. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 497
1179. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ 

АЛЬЯНС»
206

1180. ПРАТ СК «УКРПРОМГАРАНТ» 331
1181. ПРАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА» 171
1182. ПАТ СКАЙ БАНК 442
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1183. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» 643
1184. ПРАТ СКФ УКРАЇНА 217
1185. ПРАТ СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ 216
1186. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 

«БУДФАРФОР»
636

1187. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 
«БУДФАРФОР»

672

1188. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 187
1189. ПРАТ СЛ-ГРУП 185
1190. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ
349

1191. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

196

1192. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

200

1193. ПРАТ СМАК. 49
1194. ПРАТ СМІЛААГРОПОСТАЧ 156
1195. ПРАТ СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
220

1196. ПРАТ СНАЙПЕР 60
1197. ПАТ СОКИРЯНСЬКИЙ 

РАЙАГРОПОСТАЧСЕРВІС
342

1198. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 501
1199. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ-ЛЬВІВ 334
1200. ПРАТ СОФІЯ-ГРАНІТ 213
1201. ПРАТ СОФОС 181
1202. СПРАТ СОФРАХІМ 499
1203. СПРАТ СОФРАХІМ 548
1204. ПРАТ СОЮЗ-В 724
1205. ПАТ СПЕЦ-АВІА 187
1206. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 59
1207. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ВОДПРОЕКТ»
127

1208. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО – 
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №34 
«ОДЕСБУД»

677

1209. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД»

527

1210. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СИМВОЛ»

726

1211. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»

65

1212. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-
ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ВОЛИНЬРЕСТАВРАЦІЯ 

339

1213. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

703

1214. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

708

1215. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 63
1216. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 468
1217. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 383
1218. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 429
1219. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ 
ІНВЕСТИЦІЄЮ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 

270

1220. СПІФФ ІТ «УНІВЕР.УА/ОТАМАН:ФОНД 
ПЕРСПЕКТИВНИХ АКЦІЙ ТОВ «КУА 
«УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

524

1221. ТОВ СТАЛЬ-ІНВЕСТ 188
1222. ПРАТ СТАРИЙ ХРЕЩАТИК 182
1223. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 693
1224. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
628

1225. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

632

1226. ПРАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ 683
1227. ПРАТ СТМ 334
1228. ТОВ СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС 209
1229. ПАТ СТОМА 395
1230. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 697
1231. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 686
1232. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 43
1233. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 48

1234. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 254
1235. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 621
1236. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 658
1237. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» 226
1238. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 168
1239. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ 

СТРАХУВАННЯ»
251

1240. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-
ПОЛІС»

498

1241. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЖИТТЯ ТА 
ПЕНСІЯ» 

331

1242. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 263
1243. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНДУСТРІАЛЬНА»
675

1244. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 467
1245. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 474
1246. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-

СТРАХУВАННЯ»
527

1247. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ» 214
1248. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
256

1249. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 170
1250. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 339
1251. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 667
1252. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 668
1253. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 680
1254. АТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 684
1255. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ-

ЖИТТЯ»
671

1256. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 218
1257. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА 

УКРАЇНА»
250

1258. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 430
1259. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 438
1260. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 439
1261. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 439
1262. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ 

КАПІТАЛ»
575

1263. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 200
1264. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА ГРУПА» 
106

1265. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГОПОЛІС»

66

1266. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІНСТРАХ» 208
1267. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» 678
1268. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УНІВЕРСАЛЬНА»
51

1269. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 269
1270. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА» 436
1271. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС» 309
1272. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 474
1273. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 87
1274. ПАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЯ» 436
1275. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«СТРІТЕКС» 
270

1276. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-
ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ

374

1277. ПРАТ СТРУМ 413
1278. ПАТ СТРУМОК 345
1279. ПРАТ СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 213
1280. ПАТ СУБПІДРЯД 219
1281. ПАРТ СУБПІДРЯД 456
1282. ПРАТ СУМБУД 84
1283. ПРАТ СУМИ-АВТО 181
1284. ПАТ СУМИХІМПРОМ 341
1285. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

462

1286. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ

217

1287. ПРАТ СУХА БАЛКА 384
1288. ПРАТ СУХА БАЛКА 384
1289. ТОВ СУЧАСНИЙ МОДЕРН 404
1290. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 401
1291. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА 500
1292. ПРАТ ТАРА 264
1293. ПРАТ ТАХІОН 397

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

245

1294. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

260

1295. ПРАТ ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 229
1296. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВЕСЕЛКА» 188
1297. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 259
1298. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 277
1299. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 558
1300. ПРАТ  ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 220
1301. ПРАТ  ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 220
1302. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР 

РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА
397

1303. ПРАТ ТЕРА 703
1304. ПРАТ ТЕРА 706
1305. ТОВ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ»
711

1306. ПРАТ ТЕРМОЛАЙФ 426
1307. ПРАТ ТЕРМОЛАЙФ 436
1308. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 147
1309. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 139
1310. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 346
1311. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ 660
1312. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА» 695
1313. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 622
1314. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 650
1315. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 674
1316. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 543
1317. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ 

ШКІР «ВІНІТЕКС»
678

1318. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 93
1319. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 204
1320. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ШЛЯХОВО-
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

675

1321. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 334
1322. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 
«ТОРГТЕХНІКА»

654

1323. ВАТ ТЕТІЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №300

523

1324. ПАТ ТЕТІС 160
1325. ПРАТ ТЕТІС 508
1326. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 508
1327. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ 694
1328. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 556
1329. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 557
1330. ПРАТ ТОДЕФ 538
1331. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 

12308
643

1332. ПРАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ 
ЗАВОД

100

1333. ПРАТ ТОП НЕТ 43
1334. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БУДМАТЕРІАЛИ»
217

1335. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

561

1336. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ФОРУМ»

686

1337. ПРАТ ТОРГКОНТРАКТ 624
1338. ПРАТ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 478
1339. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 

ЦЕНТР 
301

1340. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 
ЦЕНТР 

328

1341. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 
ЦЕНТР 

340

1342. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 
ЦЕНТР 

465

1343. ПРАТ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС 80
1344. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЮЖНИЙ» 726
1345. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ “АЗІЯ ПЛЮС” 705
1346. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ “ОЛЕНА” 725
1347. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 631
1348. ЗАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ» 346
1349. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 63
1350. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» 683
1351. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЗНЯКИ»
308

1352. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 
«ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА»

415

1353. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 45
1354. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 87
1355. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 89
1356. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 21
1357. ПРАТ ТРАНС ОІЛ 64
1358. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 547
1359. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА 300
1360. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 670
1361. ПАТ ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» 154
1362. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 428
1363. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 82
1364. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 89
1365. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «АРНІКА» 202
1366. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 63
1367. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 212
1368. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» 285
1369. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 447
1370. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 458
1371. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 528
1372. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 59
1373. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА 168
1374. ПАТ ТУРБОАТОМ 41
1375. ПАТ ТУРБОАТОМ 53
1376. ПРАТ ТУРБОТА 16
1377. ПРАТ ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЛЬВІВ-

СУПУТНИК»
685

1378. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 707
1379. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ АСКА
263

1380. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 153
1381. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
551

1382. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 685
1383. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 256
1384. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ 287
1385. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА
557

1386. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ 

185

1387. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 657
1388. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП
215

1389. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 46
1390. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 264
1391. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО 

ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ
35

1392. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО 
ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ

55

1393. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ 
ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРСТАЛЬПРОЕКТ»

404

1394. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ

293

1395. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 8
1396. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
70

1397. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

73

1398. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНО-
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З 
МЕЛІОРАТИВНОГО І 
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

555

1399. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 643
1400. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»

258

1401. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

685

1402. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

724
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1403. АТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. 
БЕРЕЖНОГО

193

1404. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ

722

1405. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР 500
1406. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 163
1407. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 318
1408. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 5
1409. ПРАТ УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ 300
1410. ПАТ УКРГАЗБАНК 579
1411. ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 660
1412. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 5
1413. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 46
1414. ПРАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 60
1415. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 601
1416. ПРАТ УКРОЛІЯЖИРПРОМ 18
1417. ПАТ УКРПЛАСТИК 262
1418. ПАТ УКРПОШТА 522
1419. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 397
1420. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 200
1421. ПАТ УКРСОЦБАНК 540
1422. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 250
1423. ПРАТ УКРСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 373
1424. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 590
1425. ПРАТ УКРТЕХКОМПЛЕКТ 397
1426. ТОВ УКРТЕХНОФОС 377
1427. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 33
1428. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 303
1429. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 515
1430. ПАТ УКРФАРМА 36
1431. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 169
1432. ПРАТ УКРХУДОЖПРОМ 206
1433. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ 422
1434. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД 
78

1435. ПАТ УМАНЬГАЗ 565
1436. ПРАТ УНАВСЬКЕ 336
1437. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 76
1438. ПАТ УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» 76
1439. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
685

1440. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 
БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»

690

1441. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 
АВТОТРАНСПОРТУ

37

1442. ПРАТ УРАЛТРАК-ДНІПРО 566
1443. ПРАТ УСПР 703
1444. ПРАТ ФАБРИКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ 686
1445. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 5
1446. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 315
1447. ПРАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 692
1448. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 720
1449. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 720
1450. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 721
1451. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 721
1452. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 37
1453. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 40
1454. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 52
1455. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

СПРАТЛІ
151

1456. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЄ 341
1457. ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ 726
1458. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» 413
1459. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ 

ГРУП»
513

1460. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З 
ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»

254

1461. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ 
КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

384

1462. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФОНД» 

229

1463. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 206

1464. ТОВ ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» 373
1465. ПРАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 672
1466. ПРАТ ФІРМА «РЕАГЕНТ» 658
1467. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 433
1468. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 434
1469. ПРАТ ФІРМА АДВ 184
1470. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 255
1471. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 501
1472. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 382
1473. ПАТ ФОРАМЕН 718
1474. ПАТ ФОРЕЗ 427
1475. ПРАТ ФОРТЕ 334
1476. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 300
1477. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 22
1478. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» 

(ДОНЕЦЬК)»
65

1479. ПАТ ХАРКІВГАЗ 410
1480. ПРАТ ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ 186
1481. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 444
1482. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 694
1483. ПРАТ ХАРКІВОПТ 191
1484. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 354
1485. ПРАТ ХАРКІВСЬКА -1 397
1486. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 332
1487. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 420
1488. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ЩІТКОВА ФАБРИКА 682
1489. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА»

478

1490. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ

388

1491. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

399

1492. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ

443

1493. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД 397
1494. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
406

1495. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

406

1496. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

409

1497. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД

688

1498. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»

415

1499. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 397
1500. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 445
1501. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
397

1502. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА 
ПРЕСФОРМ

528

1503. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА 
ПРЕСФОРМ

529

1504. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД

250

1505. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД 440
1506. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД 478
1507. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД «ПЛІНФА»
24

1508. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД «ПЛІНФА»

25

1509. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

428

1510. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

430

1511. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 398
1512. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 408
1513. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 409
1514. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 413
1515. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 212
1516. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 313
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1517. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 732
1518. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 441
1519. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 445
1520. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 

ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ
429

1521. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 
ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ

430

1522. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 
ІМ. С.ОРДЖОНІКІДЗЕ»

478

1523. ПРАТ ХАРОН – ВЕСТОІЛ 229
1524. ПРАТ ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ 305
1525. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 43
1526. ПРАТ ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО 646
1527. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 652
1528. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ «ТОРГРІЧТРАНС» 654
1529. ПРАТ ХІММЕТ 393
1530. ПАТ ХІМПРОММЕТ 250
1531. ПРАТ ХІМЧИСТКА 501
1532. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВТОРМЕТ 227
1533. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СОРТНАСІННЄОВОЧ 206
1534. ПРТА ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №56
206

1535. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 206
1536. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 459
1537. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 

«КИЇВМІСЬКБУД»
471

1538. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«УКРСПЕЦТЕХНІКА»

573

1539. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 323
1540. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 660
1541. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 676
1542. ПАТ ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ 

«ЕКОСФЕРА»
65

1543. ПРАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 726
1544. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 

ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»
690

1545. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА» 

600

1546. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «РОСІЯ» 

175

1547. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «УКРАЇНА» 

582

1548. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

524

1549. АТЗТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 22
1550. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 60
1551. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

КОМБІНАТ
68

1552. ПРАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 81
1553. ПАТ ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК 270
1554. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 284
1555. ПРАТ ЧЕРКАСБУД-1 461
1556. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 572
1557. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 569
1558. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 559
1559. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 563
1560. ПАТ ЧЕРКАСЬКА РИБОВОДНО-

МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
300

1561. ПАРТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17127

353

1562. ПАРТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

323

1563. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 159
1564. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 303
1565. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 324
1566. ТОВ ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ 549
1567. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 561
1568. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 561
1569. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 564
1570. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД 

«КАРПАТИ»
381

1571. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 91
1572. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1 270
1573. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 622
1574. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 623
1575. ПРАТ ЧЕРНІГІВОБЛБУД 300

1576. ПАРТ ЧЕРНІГІВОБЛБУД 682
1577. ПРАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 664
1578. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 228
1579. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ 300
1580. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 670
1581. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА НАСІННЄВА БАЗА ПО 

ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ 
СОРТОВОЇ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ 
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

637

1582. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА СПМК-604 228
1583. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«ЕЛЕГАНТ» 
198

1584. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД 

216

1585. ЗАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 725
1586. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД 

РАДІОПРИЛАДІВ 
170

1587. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 664
1588. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 665
1589. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 351
1590. ПАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУД 638
1591. ПРАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 67
1592. ПРАТ ЧЕРНІГІВФІЛЬТР 227
1593. ПРАТ ЧЕРНІГІВФОТО 216
1594. ПРАТ ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРОФІРМА «НИВА» 59
1595. ПРАТ ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ 571
1596. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 214
1597. ПРАТ ЧОРНОМОР 639
1598. ПРАТ ЧОРНОМОР 732
1599. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ
38

1600. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 670
1601. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 92
1602. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 300
1603. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 409
1604. ПРАТ ШАРШГОРОДСЬКЕ АТП-10528 91
1605. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «НІНА» 214
1606. ПРАТ ШВЕЯ 188
1607. ПРАТ ШКІРЯНИК 574
1608. ПРАТ ШКІРЯНИК 588
1609. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 82
42

1610. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№22

634

1611. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
«ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС» 

184

1612. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15909

90

1613. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

340

1614. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ 
РЕАКТИВІВ 

317

1615. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 228
1616. ПРАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 571
1617. ШУМСЬКЕ ВАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА» 647
1618. ПРАТ ЮГ- АГРО 80
1619. ПРАТ ЮЖАГРОСТРОЙ 691
1620. ПАТ ЮЖНИЙ 306
1621. ПАТ ЮНЕКС БАНК 174
1622. ПАТ ЮНЕКС БАНК 209
1623. ПАТ ЮНЕКС БАНК 297
1624. ПАРТ ЮНІСТЬ 206
1625. ПРАТ ЮНІТІ 430
1626. ПРАТ ЮРБУДПРОЕКТ 206
1627. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ 

ІНВЕСТ»
387

1628. ПАТ ЮРІЯ 576
1629. ПРТ ЮРФІНІННЕСТ 300
1630. ТОВ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 529
1631. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКЕ АВТОРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10551
670

1632. ПРАТ ЯНІВСЬКЕ 66
1633. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 728
1634. ПРАТ ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР 87
1635. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 167
1636. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 330

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: 1 800 
За мов лен ня № 18081/2
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
26.04.2018 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 


