
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 06 квітня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про надання Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів статусу 
СРО, яка об’єднує учасників фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність, та 
видачу Свідоцтва СРО 

прийнято рішення

2. Про надання Українській асоціації інвестиційного бізнесу статусу СРО, яка об’єднує 
учасників фондового ринку, що провадять діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів, та видачу Свідоцтва СРО 

прийнято рішення

3. Про надання письмового погодження щодо набуття прямої істотної участі Янакаєвій І.М. 
у професійному учаснику фондового ринку ТОВ « ФІНКОРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37816843

прийнято рішення

4. Щодо анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку ПАТ «ВЕКТОР БАНК (брокерська діяльність, дилерська діяльність, 
андеррайтинг, депозитарна діяльність депозитарної установи)

прийнято рішення

5. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
(фонди ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс»)

прийнято рішення

6. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання публіч-
ного акціонерного товариства «Аграрний фонд»

прийнято рішення
із зауваженнями

7. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання перетворення державного 
підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (код ЄДРПОУ 
02841347) у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм»

прийнято рішення 
без зауважень

8. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерно-
го товариства» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

9. Щодо реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерно-
го товариства «Огнеупорнеруд»

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Іпотечна компанія «Аркада-фонд» (серія AІ), що пропонуються для публічно-
го розміщення

прийнято рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 28.03.2017 №1002391550 
щодо внесення відомостей про перебування 24.09.2014 
ват «одІССей ПРо» (код за ЄДРПОУ: 36371857) в стані 
припинення - судове рішення про неподання протягом року 
органам державної податкової служби податкових декла-
рацій, документів фінансової звітності відповідно до зако-
ну, 09.07.2014, 26.08.2014, 820/11850/14, Харківський 
окружний адміністративний суд, та інформації, наданої 
Східним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. 
від 27.03.2017 №8532), зупинено обіг акцій ВАТ «ОДІССЕЙ 
ПРО», код за ЄДРПОУ: 36371857 – розпорядження  
№88-КФ-З від 05 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391537 щодо внесення відо-
мостей про перебування 03.04.2014 ват «дІСтІ» (код за 
ЄДРПОУ: 36035310) в стані припинення - судове рішен-
ня про неподання протягом року органам державної по-
даткової служби податкових декларацій, документів фі-
нансової звітності відповідно до закону, 28.02.2014, 
21.03.2014, 820/2173/14, Харківський окружний адміні-
стративний суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комі-
сії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 
№8532), зупинено обіг акцій ВАТ «ДІСТІ», код за ЄДРПОУ: 
36035310 – розпорядження №89-КФ-З від 05 квітня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-

межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за №  822/23354, зі змінами, та 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 28.03.2017 №1002391118 
щодо внесення відомостей про перебування 15.04.2014 
Зат «Нива-аГРотеХ» (код за ЄДРПОУ: 21177949) в стані 
припинення - судове рішення про неподання протягом року 
органам державної податкової служби податкових декла-
рацій, документів фінансової звітності відповідно до зако-
ну, 14.02.2014, 04.04.2014, 820/13010/13-а, Харківський 
окружний адміністративний суд, та інформації, наданої 
Східним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. 
від 27.03.2017 №8532), зупинено обіг акцій ЗАТ «НИВА-
АГРОТЕХ», код за ЄДРПОУ 21177949 – розпорядження 
№90-КФ-З від 05 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 12 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за №  822/23354, зі змі-
нами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі витягу від 28.03.2017 
№1002391164 щодо внесення відомостей про перебуван-
ня 05.09.2014 Зат «Свм» (код за ЄДРПОУ: 21193003) в 
стані припинення - судове рішення про неподання протя-
гом року органам державної податкової служби податко-
вих декларацій, документів фінансової звітності відповід-
но до закону, 20.05.2014, 14.07.2014, 820/5629/14, 
Харківський окружний адміністративний суд, та інформа-
ції, наданої Східним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 
№10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 №8532), зупинено обіг 
акцій ЗАТ «СВМ», код за ЄДРПОУ: 21193003 – розпоря-
дження №91-КФ-З від 05 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року.
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*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391213 щодо внесення відо-
мостей про перебування 14.05.2014 ват «ФІНІНвеСт» 
(код за ЄДРПОУ: 30359897) в стані припинення - судове 
рішення про неподання протягом року органам держав-
ної податкової служби податкових декларацій, докумен-
тів фінансової звітності відповідно до закону, 27.02.2014, 
07.03.2014, 820/523/14, Харківський окружний адміні-
стративний суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комі-
сії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 
№8532), зупинено обіг акцій ват «ФІНІНвеСт», код за 
ЄДРПОУ: 30359897 – розпорядження №92-КФ–З від 
05 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 12 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 28.03.2017 №1002391339 щодо вне-
сення відомостей про перебування 22.01.2015 
Пат  «тРеСт № 86» (код за ЄДРПОУ: 01269879) в 
стані припинення - судове рішення про неподання про-
тягом року органам державної податкової служби по-
даткових декларацій, документів фінансової звітності 
відповідно до закону, 20.10.2014, 30.10.2014, 
820/15419/14, Харківський окружний адміністративний 
суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комісії листом 
від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 
№8532), зупинено обіг акцій ПАТ «ТРЕСТ № 86», код 
за ЄДРПОУ: 01269879 – розпорядження №93-КФ-З 
від 05квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391518 щодо внесення відо-
мостей про перебування 06.06.2014 ват «мКС ГРУП» 
(код за ЄДРПОУ: 34469481) в стані припинення - судове 
рішення про неподання протягом року органам держав-
ної податкової служби податкових декларацій, докумен-
тів фінансової звітності відповідно до закону, 19.03.2014, 
12.05.2014, 820/1968/14, Харківський окружний адміні-
стративний суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комі-
сії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 
№8532), зупинено обіг акцій ВАТ «МКС ГРУП», код за 
ЄДРПОУ: 34469481 – розпорядження №94-КФ-З від 
05  квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 12 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за №  822/23354, зі змінами, та відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 28.03.2017 №1002391303 щодо вне-
сення відомостей про перебування 29.04.2014 ат «УКР-
теСПРом» (код за ЄДРПОУ: 22694457) в стані при-
пинення - судове рішення про неподання протягом 
року органам державної податкової служби податко-
вих декларацій, документів фінансової звітності відпо-
відно до закону, 17.03.2014, 27.03.2014, 820/3385/14, 
Харківський окружний адміністративний суд, та інфор-
мації, наданої Східним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 
№10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 №8532), зупинено 
обіг акцій ат «УКРтеСПРом», код за ЄДРПОУ: 
22694457 – розпорядження №95-КФ-З від 05 квітня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» квітня 2017 року.
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*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 із змінами 
та доповненнями, відповідно до документів, наданих Го-
ловою комісії з припинення Прат дубенське спеціалізо-
ване автотранспортне підприємство «дубноагро-
промтранс», 35600, Рівненська обл., м. Дубно,  
вул. Грушевського, 117-А, код за ЄДРПОУ: 13978888, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій ПрАТ Дубенське спеціалізоване автотранспортне 
підприємство «Дубноагропромтранс». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ Дубенське спеціалізоване ав-
тотранспортне підприємство «Дубноагропромтранс» від 
22.07.1998 року №135/17/1/98, видане 16.05.2014 року За-
хідним територіальним департаментом Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження №148-КФ-С-а від 05 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 
(із змінами і доповненнями), та відповідно до документів, 
ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного при-
ладобудування» (04123, м. Київ, вул. Западинська,5, код 
за ЄДРПОУ: 01431966) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій Пат «дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобуду-
вання». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного при-
ладобудування» від 01 листопада 2010 року №569/10/1/10, 
видане 12 липня 2011 року Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпоряджен-
ня №149-КФ-С-а від 06 квітня 2017 року.

07.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «ПавлоГРадСьКе НалаГоджУ-
вальНе УПРавлiННя», 05421628, 51400, Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Тернiвська, б. 21, тел. (05632) 40457.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: hot-pnu.ru

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Аудит Укра-
їни» (21592513).

5. Інформація про загальні збори: Загальні та позачергові збори не 
проводилися, у зв’язку з тим, що на даний час сертифікати акцій не ви-
пущено. 

6. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися у зв’язку з відсутніс-
тю сертифікатів акцій.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю) 515 566
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 11 38
Сумарна дебіторська заборгованість 19 115
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 123
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 286 286
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -986 -608
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 350 150
Чистий прибуток (збиток) -378 -211

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2016р. І.Основні відо-
мості про емітента1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Київ-
книга», 02471078, вул. Сергiєнка, 18, м.Київ,02094, (044)573-32-02. 2. Дата 
розкриття річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії:06.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет::kniga.mbk.biz.ua. 
4. Найменування аудиторської фірми: ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
30687076. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 12.04.2016 року. Кворум зборів: 94,8 % до загальної кіль-
кості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Об-
рання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.2. Про 
затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів.3. Звіт 
правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2015 рік.4. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо річного звіту та ба-
лансу товариства за 2015 рік. 5. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 

рік.6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річних результатів 
діяльності товариства, звітів Наглядової ради та працівників товариства. 
7. Переобрання ревізійної комісії товариства. По усім питання порядку ден-
ного рішення прийняті та затвердженн більшістю голосів. 6.Інформація про 
дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались .ІІ. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.
грн.2016/2015рр.). Усього активів:1169/896; Основні засоби (за залишко-
вою вартістю): 630/662;Довгострокові фінансові інвестиції:0/0;Запаси:20/19; 
Сумарна дебіторська заборгованість:153/77; Грошові кошти їх 
еквіваленти:366/138;Власний капітал:866/849;Статутний капітал:491/491; 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток):-653/-670; Довгострокові 
зобов'язання:0/0;Поточні зобов'язання і забезпечення:303/47;Чистий при-
буток (Скоригований чистий прибуток ) на одну просту акцію 
(грн):0/0,12;Середньорічна кількість простих акцій (шт.): 1963828/1963828; 
Цінні папери власних випусків, викуплені :0/0.

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«КиївКНиГа»
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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 «одеСьКий КоНьяЧНий Завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00412056
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мельниць-

ка, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (0482) 34-19-55, (0482) 34-19-55
5. Електронна поштова адреса: Goloskik.V@khortitsa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://doc.shustov.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 05.04.2017 р. було 
прийнято рішення про надання згоди Товариством на вчинення значного 
правочину. 

Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання та підписання 
додаткової угоди до Генерального договору про кредитування.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину –  
197 968 тис. грн. (7300000,00 доларів США, згідно офіційно курсу НБУ, 
станом на дату прийняття рішення);

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 798 247 тис. грн.;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) – 24,8%.

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

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

Голова Правління  ______  Городецький Едуард Робертович
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  05.04.2017р
  (дата)

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 аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «СтРаХова 
КомПаНІя «Інтерекспрес», 
код за ЄДРПОУ 33097568,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 69, (044) 287-47-16

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

«03» квітня 2017 року

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

http://www.interexpress.com.ua/uk/
fin-zvit

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 "виПРо-
бУвальНий ЦеНтР 
"теСт"

2. Код за ЄДРПОУ 24585152
3. Місцезнаходження 02099, м.Київ, вул.Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (095) 728-88-18 (044)200-42-19
5. Електронна поштова адреса vc.test@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

24585152.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ii. текст повідомлення
Пакет акцiй власника - фiзичної особи зменшився з 7522352 штук про-

стих iменних акцiй емiтента, що складало 100% вiд кiлькостi голосуючих 
акцiй емiтента до 0 штук простих iменних акцiй емiтента , що становить 
0  % вiд кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.

Пакет акцiй власника -Акцiонерного товариства «Закритий 
недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд 
«Iнфраструктурнi проекти» збiльшився з 0 до 7522352 штук простих 
iменних акцiй емiтента та становить 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй 
емiтента.

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

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

2. Найменування посади Лозовий I.В.
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2017
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво 
"КУРдЮмiвСьКий 
Завод КиСлототРив-
КиХ виРобiв"

2. Код за ЄДРПОУ 00293545
3. Місцезнаходження 84571, БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН, 

СЕЛИЩЕ ОПИТНЕ, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКА, БУДИНОК 5

4. Міжміський код, телефон та факс (099) 040 10 37 
5. Електронна поштова адреса kzki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kzki.at.ua

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

ii. текст повідомлення
06.04.2017 року черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

«Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» ( Протокол вiд 06.04.2017р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв (вартiсть яких перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) - укладення договорiв 
(контрактiв) предметом яких може бути майно, роботи або послуги ( залу-
чення грошових коштiв), угоди щодо майна (придбання, продажу списання, 
тощо) робiт, послуг, iнше, у тому числi угоди щодо забезпечення ( договору 
поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)) 
у нацiональнiй та iноземнiй валютi ( у еквiвалентi до нацiональної, що 
дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину). 

Повноваження щодо пiдписання значних правочинiв надати Виконавчо-
му органу Товариства – генеральному директору, за умови обов’язкового 
погодження цього рiшення iз наглядовою радою Товариства, що оформля-
ється вiдповiдним протоколом (вiдповiдно до Статуту). Гранична сукупна 
вартiсть правочинiв - 1 500 000 000 грн. (один мiльярд п’ятсот мiльйонiв). 
Вартiсть активiв ПрАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 65 209 тисяч гривень 
( шiстдесят п’ять мiльйонiв двiстi дев’ять тисяч гривень). Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2300 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 744 000, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 3 744 000, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 3 744 000, 
«ПРОТИ» прийняття рiшення – 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 ЧУЙКО ВIТАЛIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №68, 10 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Укрпрофтур"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02605473

3. Місцезнаходження емітента 02002 м. Київ вул. Раїси Окiпної, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 6504983 (067) 5685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ukrproftyr@ft.net.ua

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

http://www.ukrproftur.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Жугаєвич Ярема Васильович 
(паспорт: серiя СН номер 340842 виданий Московським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi, 28.11.1996) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Жугаєвич Ярема Васильович (пас-
порт: серiя СН номер 340842 виданий Московським РУ ГУ МВС України в  
м. Києвi, 28.11.1996) обрано на посаду 05.04.2017р. рiшенням Наглядової ради 
(Постанова № П-137-1 вiд 05.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами 
членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова ЦК Профспiлки 
авiабудiвникiв України, Член Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур», Голова На-
глядової ради ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Перелигiна Людми-
ла Федорiвна (паспорт: серiя СО номер 448244 виданий Залiзничним РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, 31.10.2000) припинено повноваження 05.04.2017 
р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 
05.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Перелигiна Людмила 
Федорiвна (паспорт: серiя СО номер 448244 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi, 31.10.2000) обрано на посаду 05.04.2017р. рiшенням Нагля-
дової ради (Постанова № П-137-3 вiд 05.04.2017р.) з числа обраних загальними 
зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Голова ЦК 
профспiлки працiвникiв культури України, Голова Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профтур», Заступник Голови Наглядової ради. Посадова особа є представни-
ком акцiонера Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Тесленко Сергiй Анатолiйович (пас-
порт: серiя МК номер 314861 виданий Орджонiкiдзевським РВХ ГУУ МВС Укра-
їни в Харкiвськiй областi, 30.10.1996) припинено повноваження 05.04.2017 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Тесленко Сергiй 
Анатолiйович (паспорт: серiя МК номер 314861 виданий Орджонiкiдзевським 
РВХ ГУУ МВС України в Харкiвськiй областi, 30.10.1996) обрано на посаду 
05.04.2017р. рiшенням Наглядової ради (Постанова № П-137-3 вiд 05.04.2017р.) 
з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова Об'єднання профспiлок Харкiвської областi , Член Наглядової 
ради ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Бутенко Микола Олександрович 
(паспорт: СТ номер 269138 виданий Фастiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi, 14.02.2012) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бутенко Микола Олександрович 
(паспорт: СТ номер 269138 виданий Фастiвським МВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi, 14.02.2012) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними 

зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: Голова ЦК профспiлки суднобудування України , Член На-
глядової ради ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником 
акцiонера Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Дудник Василь Олексiйович (пас-
порт: СН номер 831415 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
08.05.1996) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Дудник Василь Олексiйович 
(паспорт: СН номер 831415 виданий Московським РУ ГУ МВС України в  
м. Києвi, 08.05.1996) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова ЦК Профспiлки працiвникiв автомобiльного та 
сiльськогосподарського машинобудування України, член Наглядової ради 
ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера Федерацiя 
професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Євдокимова Тетяна 
Олександрiвна (паспорт: МА номер 553724 виданий Ковпакiвським РВ 
СМУ УМВС України в Сумськiй областi, 12.11.1998) припинено повнова-
ження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї 
повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Євдокимова Тетяна Олександрiвна 
(паспорт: МА номер 553724 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в 
Сумськiй областi, 12.11.1998) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: голова Сумської обласної органiзацiї профспiлки 
працiвникiв зв'язку УДППЗ «Укрпошта», голова Сумської обласної ради 
профспiлок - за сумiсництвом. Посадова особа є представником акцiонера 
Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Колесник Микола Павлович (пас-
порт: АА номер 346498 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, 30.10.1996) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Колесник Микола Павлович (пас-
порт: АА номер 346498 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, 30.10.1996) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: пер-
ший заступник Голови Федерацiї профспiлок Вiнницької областi, Голова 
Федерацiї профспiлок Вiнницької областi. Посадова особа є представником 
акцiонера Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Кривов'язий Степан Йосипович (пас-
порт: СК номер 588204 виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi, 02.07.1997) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кривов'язий Степан Йосипович 
(паспорт: СК номер 588204 виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi, 02.07.1997) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Ди-
ректор iнституту «Укрдiпролiс». Посадова особа є представником акцiонера 
Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Паламарчук Неля Анатолiївна 
(паспорт: ВМ номер 777688 виданий Богунським РВ УМВС України в 
Житомирськiй областi, 01.09.1999) припинено повноваження 05.04.2017 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 
05.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
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бувала на посадi: з 08.04.2015 року. 
Посадова особа Член Наглядової ради Паламарчук Неля Анатолiївна 

(паспорт: ВМ номер 777688 виданий Богунським РВ УМВС України в 
Житомирськiй областi, 01.09.1999) обрано на посаду 05.04.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: Голова Ради Федерацiї профспiлок Житомирської 
областi. Посадова особа є представником акцiонера Федерацiя професiйних 
спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Петров Михайло Миколайович 
(паспорт: АР номер 222764 виданий Гагарiнським РВУ МВС України в мiстi 
Севастополi, 08.02.2000) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Петров Михайло Миколайович 
(паспорт: АР номер 222764 виданий Гагарiнським РВУ МВС України в мiстi 
Севастополi, 08.02.2000) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
Голова ЦК Профспiлки працiвникiв рибного господарства України; Голова 
Профспiлки працiвникiв рибного господарства України, Член Наглядової 
ради ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiбiльов Вадим Дмитрович (пас-
порт: СН номер 979130 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
01.12.1998) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiбiльов Вадим Дмитрович (пас-
порт: СН номер 979130 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
01.12.1998) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв 
(Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Го-
лова Центрального комiтету профспiлки працiвникiв лiсових галузей Украї-
ни. Посадова особа є представником акцiонера Федерацiя професiйних 
спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Труханов Георгiй Федорович (пас-
порт: СО номер 336128 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
03.02.2000) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Труханов Георгiй Федорович 
(паспорт: СО номер 336128 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi, 03.02.2000) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України, Член На-
глядової ради ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником 
акцiонера Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Шкварковський Володимир Антоно-
вич (паспорт: КР номер 160210 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Чернiвецькiй областi, 10.01.1997) припинено повноваження 05.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) 
у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Шкварковський Володимир Ан-
тонович (паспорт: КР номер 160210 виданий Ленiнським РВ УМВС України 
в Чернiвецькiй областi, 10.01.1997) обрано на посаду 05.04.2017р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова Чернiвецької обласної ради профспiлок, Член 
Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником 
акцiонера Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Ясько Тетяна Дмитрiвна (паспорт: 
СН номер 525433 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
09.10.1997) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-40-10 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року. 
Посадова особа Член Наглядової ради Ясько Тетяна Дмитрiвна (паспорт: СН 

номер 525433 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 09.10.1997) 
обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-40-
11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Голова ЦК Всеукраїнської профспiлки 
працiвникiв i пiдприємцiв торгiвлi, громадського харчування та послуг, Член На-
глядової ради ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Член Наглядової ради Древаль Петр Петрович (пас-
порт: НЕ номер 231597 виданий Добропiльським МРВ УМВС України в 
Донецькiй областi, 09.10.2002) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-40-11 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: Голова Донецької обласної ради профспiлок, голова 
Добропiльської територiальної органiзацiї профспiлки працiвникiв вугiльної 
промисловостi України. Посадова особа є представником акцiонера 
Федерацiя професiйних спiлок України (код ЄДРПОУ 00014479). 

Посадова особа Голова Правлiння Стрiлець Сергiй Миколайович (паспорт: 
серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України в Рiвненськiй 
областi, 02.02.2013) припинено повноваження 05.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
Наглядової ради (Постанова №ПР-137-6 вiд 05.04.2017 року) у зв'язку з об-
ранням на посаду Президента. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 06.11.2012 року. 

Посадова особа Президент Стрiлець Сергiй Миколайович (паспорт: серiя 
МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України в Рiвненськiй областi, 
02.02.2013) обрано на посаду 05.04.2017р. на пiдставi рiшення Наглядової ради 
(Постанова №ПР-137-6 вiд 05.04.2017 року), термiном на 3 роки. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова 
правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Голова правлiння ПрАТ «Укрпрофтур». 

Посадова особа Член правлiння Найдюк Вадим Володимирович (паспорт: 
серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй 
областi, 20.06.1997) припинено повноваження 05.04.2017р. на пiдставi рiшення 
Наглядової ради (Постанова № ПР-137-9 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.06.2014 року. 

Посадова особа Вiце-Президент Найдюк Вадим Володимирович (пас-
порт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй 
областi, 20.06.1997) обрано на посаду 05.04.2017р. рiшенням Наглядової 
ради (Постанова № ПР-137-8 вiд 05.04.2017р.) з числа обраних Наглядовою 
радою членiв Правлiння, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник Голови 
правлiння ЗАТ «Волиньтурист», начальник вiддiлу з майнових питань ПрАТ 
«Укрпрофтур», заступник керiвника департаменту юридичного забезпечення 
та корпоративних прав ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, начальник 
вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ «Укрпрофур». 

Посадова особа Член правлiння Плахiн Євгенiй Вiкторович (паспорт: серiя 
НС номер 439505 виданий Христинiвським РВ УМВС України в Черкаськiй 
областi, 20.03.1998) припинено повноваження 05.04.2017р. на пiдставi рiшення 
Наглядової ради (Постанова № ПР-137-9 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.06.2014 року. 

Посадова особа Член правлiння Плахiн Євгенiй Вiкторович (паспорт: 
серiя НС номер 439505 виданий Христинiвським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi, 20.03.1998) обрано на посаду 05.04.2017р. рiшенням На-
глядової ради (Постанова № ПР-137-10 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Заступник Голови Правлiння ВАТ «Укрзв'язокбуд», заступник Гене-
рального директора, генеральний директор ЗАТ «Укрнафтогазбуд», керiвник 
Департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ. 

Посадова особа Заступник Голови правлiння Головенець Василь 
Сергiйович (паспорт: серiя АС номер 341290 виданий Луцьким УМВС України 
Волинської областi, 17.11.1997) припинено повноваження 05.04.2017р. на 
пiдставi рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-137-9 вiд 05.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.06.2014 року. 

Посадова особа Член правлiння Стрiлець Сергiй Миколайович (паспорт: 
серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України в Рiвненськiй 
областi, 02.02.2013) обрано на посаду 05.04.2017р. рiшенням Наглядової ради 
(Постанова № ПР-137-10 вiд 05.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова 
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правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Голова правлiння ПрАТ «Укрпрофтур». 
Посадова особа Член правлiння Кравчук Микола Васильович (паспорт: 

серiя СО номер 381185 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi 
Києвi, 16.03.2000) припинено повноваження 05.04.2017р. на пiдставi 
рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-137-9 вiд 05.04.2017р.) у зв'язку 

iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.06.2014 
року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

Президент ____________ Стрiлець Сергiй миколайович

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 "ЄвРоСталь теХНоло-
Гiя", 30957105, вул. Машинобудiвникiв 1, 
смт.  Чабани, Києво-Святошинський, Київська 
область, 08162, Україна, (044) 251-06-06

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

06.04.2017 р.

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

http://30957105.smida.gov.ua/

Шановний акціонер!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«ЄвРоПейСьКе тУРиСтиЧНе СтРаХУваННя», 
код ЄДРПОУ 34692526 (надалі - Товариство) інформує

про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціо-
нерів (надалі - Збори), які відбудуться 20 квітня 2017 року о 10:00 за 
адресою: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф.15.

Перелік питань, що виносяться на голосування, на підставі пропозиції 
акціонера, затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства № 1702 
від 03.04.2017 р., змінено шляхом зміни черговості розгляду питань та 
включення нових питань:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних 
Загальних зборах акціонерів Товариства. 

3. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Прав-
ління, звіту Ревізора.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження 
розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодав-
ством).

7. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання 
договорів з Членами Наглядової Ради 

8. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
9. Обрання зовнішнього аудитора.
10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, 

якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого право-
чину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.erv.ua. 
Ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами для підготовки до за-
гальних зборів за адресою: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15. 
Телефон для довідок: (044) 220-00-07.

Голова Правління  м.м.бойчин

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «СтРаХова КомПаНІя «КНяжа 
лайФ вІЄННа ІНШУРаНС ГРУП»

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

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ СК «КНЯЖА 

ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 3-2017 від 06.04.2017 р. подовжено 
термін повноважень Голови Правління Васютіна Руслана Миколайовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) на 1 рік з 30.04.2017 р. 
по 29.04.2018 р. Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Правління ПрАТ 
СК «ЮПІТЕР ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (змінено назву на ПрАТ СК 
«КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄНА ІНШУРАНС ГРУП»). 

Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ СК «КНЯЖА 
ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 3-2017 від 06.04.2017 р. подовжено 
термін повноважень Першого Заступника Голови Правління Бордюг Ірини 
Вікторівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на 1 рік з 
30.04.2017 р. по 29.04.2018 р. Пакетом акцій або часткою в статутному ка-
піталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Першого За-
ступника Голови Правління ПрАТ СК «ЮПІТЕР ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 
(змінено назву на ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄНА ІНШУРАНС ГРУП»). 

Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ СК «КНЯЖА 
ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 3-2017 від 06.04.2017 р. подовжено 
термін повноважень Члена Правління Красовської Світлани Володимирів-
нуи на 1 рік з 30.04.2017 р. по 29.04.2017 р. Красовська Світлана Володи-
мирівна згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Пакетом акцій 
або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти 
років обіймала посади Заступника Голови Правління АТ «СГ «ТАС», Пер-
шого Заступника Голови Правління і Заступника Голови Правління 
ПрАТ  «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

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

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

2. Голова Правління  васютін Р.м.
06.04.2017

ПРат «ПРомСтРоймоНтаж»
до відома акціонерів!

ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» повідомляє про доповнення інформа-
ції, надрукованої № 58 від 27.03.2017р.

Порядок денний зборів доповнити наступним пунктом:
9. Припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора Товари-

ства.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні.
в.о. генерального директора 
Прат «ПРомСтРоймоНтаж»  в.м.Сухін

07.04.2017р.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе това-
РиСтво "СтРаХова КомПаНiя 
"дiм СтРаХУваННя", 21870998 , 
Дніпропетровська Шевченкiвський 49101 
м. Днiпропетровськ вул. Короленко, 21 
0567265414

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

06.04.2017р.

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

https://idim.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво 
«КУРдЮмiвСьКий 
Завод КиСлототРив-
КиХ виРобiв»

2. Код за ЄДРПОУ 00293545
3. Місцезнаходження 84571, БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН, 

СЕЛИЩЕ ОПИТНЕ, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКА, БУДИНОК 5

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(099) 040 10 37 

5. Електронна поштова адреса kzki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

kzki.at.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

06.04.2017 року прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, їх розмiр та 
iншi передбаченi у зв’язку iз рiшення, рiшенням Наглядовою радою Това-
риства (протокол № 3 вiд 06.04.2017 року) прийнято рiшення про встанов-
лення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, у межах, та у рамках, визначених 
Статутом Товариства та рiшення загальних зборiв.

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 
про виплату дивiдендiв - 06.04.2017 року.

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв  – 24.04.2017 року (прийнято рiшенням наглядової ради). 

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв - 3 728 750,00 грн. (95% чистого прибутку, отриманого за 
пiдсумками роботи за 2016р.);

Розмiр дивiдендiв (з чистого прибутку) який припадає на одну просту 
iменну акцiю Статутного капiталу за пiдсумками 2016 р. складає 0,9321875 
грн./1 акцiя;

Строк виплати дивiдендiв – починаючи з 25.04.2017 й по 30.06.2017 р. 
(не ранiш дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв встановленої рiшення наглядової ради й у строк не пiзнiш нiж 
30.06.2017 р. - строк що не перевищує шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення 
звiтного року (вiдповiдно до рiшення загальних зборiв).

Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється одноразово 
всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi пропорцiйно всiм особам (акцiонерам), 
що мають право на отримання дивiдендiв, станом на дату складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (тобто станом на 24.04.2017р.), 
виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України.

Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам (особам) шля-
хом переказу Товариством коштiв або поштовим переказом на адресу 
акцiонера реєстрацiї/перебування/проживання/тощо) або на банкiвський 
рахунок, iнформацiя про яку/ий зазначено в перелiку осiб, яки мають пра-
во на отримання дивiдендiв, визначений вiдповiдно до законодавства про 
депозитарну систему України;

Додаткова iнформацiя: 
Витрати, яки виникають через необхiднiсть виплати дивiдендiв, про-

водити за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.
По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивiдендам 

у будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, компенсацiйнi виплати, 
в тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв, - не проводяться.

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих 
даних для виплати дивiдендiв покладається на особу (акцiонера) – влас-
ника простих iменних акцiй.

У разi повернення акцiонерному товариству коштiв, переказаних Това-
риством або поштовим переказом на адреси акцiонерiв (адресу реєстрацiї/
перебування/проживання/тощо) або банкiвський рахунок, такi кошти ви-
плачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України.

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 ЧУЙКО ВIТАЛIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017

ПовІдомлеННя 
ПРо СКлиКаННя РІЧНиХ ЗаГальНиХ ЗбоРІв

Наглядова рада ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо това-
РиСтва «аГРобУдтеХЦеНтР» (надалі – Товариство, код 
ЄДРПОУ 01350558, адреса місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. Вок-
зальна, 1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
які відбудуться 11 травня 2017 року о 11-00 годині за адресою: 01032, 
м.Київ, вул. вокзальна, 1, кімната 43. Реєстрація акціонерів і їх пред-
ставників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 10-00 до 
10-45.

ПоРядоК деННий (ПеРелІК ПитаНь Що виНоСятьСя На 
ГолоСУваНННя):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на 

зборах.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та прий-

няття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради.

9. Про обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Правління.

10. Про погодження розробки проектної документації «Капітальний ре-
монт з влаштування вхідних груп в межах існуючих будівель».

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 03.05.2017 р. Порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з 
матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день прове-
дення та за місцем проведення зборів а також в період з дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів по 10.05.2017 р. у робочі 
дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, при-
міщення 38 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Прав-
ління Кудінов Д.Є. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://01350558.smida.gov.ua/.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства.

Довідки за телефоном тел./факс: (044) 287-42-90, 287-67-07.

 Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв товаРи-
Ства З обмежеНоЮ вiдПовiдальНiСтЮ 
«РеСУРС - КаПІтал» код ЄДРПОУ 36019147(далi- Товари-
ство), оформленого протоколом № 37 вiд 06.04.2017 р., прийнято на-
ступне рiшення: 

Звiльнити з посади директора Товариства Куликову Людмилу Олек-
сіївну з 06.04.2017 р. за власним бажанням. Пiдстава – заява Кулико-
вої Людмили Олексіївни. Перебувала на посадi з 04.06.2009 р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Частка, якою володiє зазначена особа в статутному капiталi 
емiтента - 0%. Згоду на надання паспортних даних посадова особа не 
надала. Обрати директором Товариства Овденко Галину Володими-
рівну з 07.04.2017 р. на пiдставi протоколу загальних зборiв учасникiв 
Товариства № № 37 вiд 06.04.2017 р.; Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено осо-
бу не обмежено. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами . Розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, частка у загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй 0,00%. Згоду на розкриття паспортних да-
них посадова особа не надавала.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством. директор тов «РеСУРС-КаПІтал» овденко Галина 
володимирівна. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво "баЗиС"
2. Код за ЄДРПОУ 14231737
3. Місцезнаходження 14021, м. Чернiгiв, вул.Любецька, 70
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0462-649226 0462-649227

5. Електронна поштова адреса info@bazis.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.bazis.cn.ua

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

ii. текст повідомлення
06.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «БАЗИС» було 

прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року пiсля прий-
няття такого рiшення, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi 
товариства, а саме: укладання договорiв поставки, договорiв купiвлi-
продажу товарiв, робiт, послуг, включаючи договори за результатами тен-

дерних закупiвель, договорiв комiсiї; правочини по залученню товариством 
грошових коштiв (укладання або пролонгацiя кредитних угод, договорiв, 
договорiв позики) та забезпеченню виконання зобов’язань за укладеними 
договорами, (укладання договорiв застави, iпотеки, поруки); вiдчуження 
будь-якого нерухомого майна, iз встановленням граничної сукупної вартостi 
правочинiв 550000тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ «БАЗИС» станом на 31.12.2016 року за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 38615 тис.грн., спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1424,32%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй товариства - 350695 шт.;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 282261 шт.;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

282261 шт., що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах;

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «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 Склярець Андрiй Вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів тзов «Шувар» за 2016 рік

І. Основні відомості про емітента
1.Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

товаРиСтво З обмеже-
НоЮ вiдПовiдальНiСтЮ 
"ШУваР", 20777340, Україна, 
інд.79070, Львівська обл., м.Львів, 
Сихiвський р-н, вул. Чукарiна, буд.6, 
тел.:032 223 45 60

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

06.04.2017 р.

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

shuvar.emitents.net.ua

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

ТзОВ АКФ"Бiзнес-Партнери, 
3774115579

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 123047 87695
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2855 2602
Довгострокові фінансові інвестиції 1327 1355
Запаси 141 186
Сумарна дебіторська заборгованість 45455 9765
Грошові кошти та їх еквіваленти 256 181
Власний капітал 42707 41633
Статутний капітал 4600 4600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2272 1416
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 36185 39120
Поточні зобов'язання і забезпечення 44155 6942
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 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

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів тзов «РСП «Шувар» за 2016 рік

І. Основні відомості про емітента
1.Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

товаРиСтво З обмеже-
НоЮ вiдПовiдальНiСтЮ 
"РиНоК СІльСьКоГоСПо-
даРСьКої ПРодУКЦІї 
«ШУваР", 33711331, Україна, 
інд.79070, Львівська обл., м.Львів, 
Сихiвський р-н, вул. Хуторівка, буд.4б, 
тел.:032 295 19 19

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

06.04.2017 р.

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

shuvar_orsp.emitents.net.ua

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

ТзОВ АКФ"Бiзнес-Партнери, 
3774115579

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 267529 260090
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32098 26872
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5954 3704
Сумарна дебіторська заборгованість 26336 23511
Грошові кошти та їх еквіваленти 384 537
Власний капітал 21610 12449
Статутний капітал 31 31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21571 12410
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 118465 136229
Поточні зобов'язання і забезпечення 127454 111412
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 цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво "баЗиС"

2. Код за ЄДРПОУ 14231737
3. Місцезнаходження 14021, м. Чернiгiв, вул.Любецька, 70
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0462-649226 0462-649227

5. Електронна поштова адреса info@bazis.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bazis.cn.ua

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 

про припинення повноважень голови наглядової ради Склярця Вiктора 
Степановича у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Прото-
кол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Голова наглядової ради був обраний на посаду 16.04.2014 
року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 
40.3680%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена наглядової ради Ворони Нiни 
Вiкторiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол 
№3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член наглядової ради був обраний на посаду 16.04.2014 
року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 
0.5351%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена наглядової ради Сапон Олени Iванiвни 
у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №3 про 
пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 06.04.2017р.). 
Член наглядової ради був обраний на посаду 16.04.2014 року строком на 3 
роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0.8016%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про припинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї Семитоцької Нiни 
Петрiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол 
№3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Голова ревiзiйної комiсiї був обраний на посаду 16.04.2014 
року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 
0.1375%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Васильєвої Свiтлани 
Леонiдiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол 
№3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член ревiзiйної комiсiї був обраний на посаду 16.04.2014 
року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 
1.7475%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Коляди Валентини 
Миколаївни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол 
№3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член ревiзiйної комiсiї був обраний на посаду 16.04.2014 
року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 
0.3872%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 

про обрання членом наглядової ради Склярця Вiктора Степановича (Про-
токол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член наглядової ради обраний на посаду на строк до на-
ступних рiчних зборiв товариства. Є акцiонером товариства, володiє част-
кою в статутному капiталi - 40.3680%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посаду голови наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «БА-
ЗИС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про обрання членом наглядової ради Ворони Нiни Вiкторiвни (Протокол 
№3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член наглядової ради обраний на посаду на строк до на-
ступних рiчних зборiв товариства. Є акцiонером товариства, володiє част-
кою в статутному капiталi - 0.5351%. Протягом останнiх п'яти рокiв працю-
вала бухгалтером I категорiї товариства та обiймала посаду члена 
наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «БАЗИС». Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про обрання членом наглядової ради Сапон Олени Iванiвни (Протокол №3 
про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член наглядової ради обраний на посаду на строк до на-
ступних рiчних зборiв товариства. Є акцiонером товариства, володiє част-
кою в статутному капiталi - 0.8016%. Протягом останнiх п'яти рокiв працю-
вала фахiвцем I категорiї, старшим фахiвцем I категорiї вiддiлу по роботi з 
акцiонерами та кадрами товариства, обiймала посаду члена наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства «БАЗИС». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про обрання членом ревiзiйної комiсiї Семитоцької Нiни Петрiвни (Протокол 
№3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член ревiзiйної комiсiї обраний на посаду строком на 3 роки. 
Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 0.1375%. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала бухгалтером I категорiї товариства 
та обiймала посаду голови ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товари-
ства «БАЗИС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про обрання членом ревiзiйної комiсiї Васильєвої Свiтлани Леонiдiвни 
(Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних збо-
рах вiд 06.04.2017р.). Член ревiзiйної комiсiї обраний на посаду строком на 
3 роки. Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 
1.7475%. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала старшим економiстом I 
категорiї товариства та обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї публiчного 
акцiонерного товариства «БАЗИС». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних не надано.

Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2017 року було прийнято рiшення 
про обрання членом ревiзiйної комiсiї Коляди Валентини Миколаївни (Про-
токол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 
06.04.2017р.). Член ревiзiйної комiсiї обраний на посаду строком на 3 роки. 
Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 0.3872%. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала бухгалтером I категорiї товари-
ства та обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного 
товариства «БАЗИС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не на-
дано.

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 Склярець Андрiй Вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиївСьКий 
еКСПеРимеНтальНий меХаНІЧНий Завод «ЗваР-
Ка» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-01284821, місцезнаходження - 
м.Київ, проспект Московський, 23 повідомляє про доповнення до проекту по-
рядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 21 квітня 
2017 року. Порядок денний, що був розісланий акціонерам, оприлюднений та 
опублікований у виданні «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку» №54 від 21.03.2017 року, доповнити наступним питанням: 

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.  
Наглядова рада

ПРат «веСтаСтРой»
до відома акціонерів!

ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» повідомляє про доповнення інформації, надру-
кованої у № 58 від 27.03.2017р.

Порядок денний зборів доповнити наступним пунктом:
9. Припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора Товари-

ства.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні.
в.о. генерального директора 
Прат «веСтаСтРой»  о.а.Черненко

07.04.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №68, 10 квітня 2017 р. 
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особлива інформація 
(відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів) емітента

(товариство з обмеженою відповідальністю «Шувар»)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Шувар»

2. Код за ЄДРПОУ: 20777340
3. Місцезнаходження: 79070 Львів, Хуторівка, 4б
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 295 36 07, 032 295 36 07
5. Електронна поштова адреса: m.danyluk@shuvar.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: shuvar.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. текст Повідомлення 
07 квітня 2017 року Загальними зборами Товариства з обмеженою відпо-

відальністю «Шувар» прийнято рішення про виплату Учасникам Товариства 
дивідендів за результатами роботи в 1-му кварталі 2017 року на загальну 
суму 2100000,00 гривень у термін до 30 червня 2017 року, щомісячно, пропо-
рційно частці кожного з Учасників Товариства. Дивіденди виплачуватимуть-
ся шляхом безготівкового перерахування коштів з поточного рахунку підпри-
ємства - на банківські рахунки кожному Учаснику Товариства.

Період нарахування та сплати дивідендів - щомісячно, починаючи з 
квітня 2017 року та закінчуючи червнем 2017 року, в тому числі, пропорцій-
но частці кожного з Учасників Товариства щомісячно - по 700000,00 грн.

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

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

2. директор  боднар о.І.

товаРиСтво З обмежеНоЮ вІдПовІдальНІСтЮ «ШУваР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Турбоатом»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс (057) 

349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. текст повідомлення

За даними реєстру власників цінних паперів ПАТ «Турбоатом» станом 
на 31.03.2017 р., отриманого Товариством 06.04.2017 р. від Публічного ак-
ціонерного товариства «Національний депозитарій України», Товариству 

стало відомо про збільшення акцій, у акціонера якому належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: 

У акціонера, юридичної особи ПЗНВІФ «Сьомий» «КУА «Сварог Ессет 
Менеджмент», (код 33499232-233821, місцезнаходження: вул. Госпіталь-
на,  12-д, м. Київ, 01901) розмір пакета акцій збільшився. До зміни володів 
пакетом акцій 54 120 351 шт. простих іменних акцій, розмір частки 
12,809656% від загальної кількості акцій та 12,881788% від кількості голо-
суючих акцій. Після зміни кількість акцій становить 64 817 581 шт. простих 
іменних акцій, розмір частки 15,341565% від загальної кількості акцій та 
15,426226 від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Генеральний директор  ____________  в.Г. Суботін 
 М.П.
  06.04.2017 р.

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тУРбоатом»

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

тю) емітента
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ЗаКаРПаття-авто»

2. Код за ЄДРПОУ: 05495458
3. Місцезнаходження: 88000, Ужгород, О. Блистіва
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312660845, 0312660845
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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Посадову особу Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода 
фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради з 05.04.2017 року на пiдставi рішення засідання Наглядо-
вої Ради Товариства (Протокол №05/04/2017-1 вiд 05.04.2017 року). Об-
рання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Това-
риства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 
Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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 Шпонтак й.й.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 06.05.2017

(дата) 

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

містю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «беРиСлавСьКий маШиНобУдІв-
Ний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження : 74300 Херсонська область, м.Берислав, 

вул.  Введенська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38;  

(05546)7-54-83
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішення про обрання на посаду прийнято Наглядовою радою Пу-

блічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний 
завод» від 07.04.2017 р., Протокол №2. Посадова особа Боровик Ми-
кола Васильович, обрана на посаду Голови Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,000006%. Строк, на який 
призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник 
управління виробництва АТЗТ «Укрмашпром», заступник директора 
виробництва ТОВ «Укрпроммаш». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 1 акція. Посадова особа є акціонером і представ-
ником акціонера – ТОВ «Укрпроммаш». Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про 
паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття.

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

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

Голова правління  дрижак в.в.
07.04.2017 р.
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ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПлемЗавод «лІтиНСьКий»

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

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-
ство «Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00846180
1.4.Мсіцезнаходження емітента 22343, Вінницька область, Лі-

тинський район, село Громад-
ське, вулиця Центральна, буди-
нок 1.

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (04347) 3-41-30
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.00846180.pat.ua 

1.7.Електорнна поштова адреса емітента oleksyk.op@gmail.com
1.8. Дата вчинення події 6 квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

2. текст повідомлення:
2.1. 6 квітня 2017 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» при-

йняла рішення припинити повноваження Олексюка Олега Петровича (Пас-
порт серії АВ № 364920, виданий Шаргородським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй області 28.03.2002 р.) на посаді Голови Правління ПАТ «Плем-
завод «Літинський». Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який 
особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: рішення Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літин-
ський». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа володіє  
462 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 115 500 грн. 00 коп., 
що складає 9, 9827 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. 6 квітня 2017 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» прийня-
ла рішення припинити повноваження Околодька Сергія Васильовича (Паспорт 
серії АА № 683250, виданий Хмiльникським РВ УМВС України у Вiнницькiй об-
ласті 03.02.1998 р.) на посаді члена Правління ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було обрано на дану 
посаду. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення 
Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа перебувала на даній 
посаді 1 (один) рік. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 
00, 00 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. 6 квітня 2017 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» прийня-
ла рішення припинити повноваження Покидька Олександра Романовича (Пас-
порт серії АВ № 632263, виданий Літинським РВУМВС України в Вінницькій об-
ласті 09.03.2005 р.) на посаді члена Правління ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було обрано на дану 
посаду. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення 
Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа перебувала на даній 
посаді 1 (один) рік. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 
00, 00 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогаше-

ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.4. 6 квітня 2017 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» при-

йняла рішення обрати Олексюка Олега Петровича (Паспорт серії АВ  
№ 364920, виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй області 
28.03.2002 р.) на посаду члена Правління терміном на 1 (один) рік. Підста-
ва такого рішення: необхідність обрання членів Правління Товариства на 
новий термін повноважень. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Племзавод 
«Літинський». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти ро-
ків: Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа володіє  
462 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 115 500 грн. 00 коп., 
що складає 9, 9827 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. 6 квітня 2017 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» прийня-
ла рішення обрати Околодька Сергія Васильовича (Паспорт серії АА № 683250, 
виданий Хмiльникським РВ УМВС України у Вiнницькiй області 03.02.1998 р.) на 
посаду члена Правління терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необ-
хідність обрання членів Правління Товариства на новий термін повноважень. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
Наглядовою радою ПАТ «Племзавод «Літинський». Інші посади, які особа обі-
ймала протягом останніх п’яти років: член Правління ПАТ «Племзавод «Літин-
ський». Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00, 00 % у ста-
тутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. 6 квітня 2017 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» при-
йняла рішення обрати Покидька Олександра Романовича (Паспорт серії АВ 
№ 632263, виданий Літинським РВУМВС України в Вінницькій області 
09.03.2005 р.) на посаду члена Правління терміном на 1 (один) рік. Підстава 
такого рішення: необхідність обрання членів Правління Товариства на новий 
термін повноважень. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер ПАТ 
«Племзавод «Літинський». Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій, що 
складає 00, 00 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. 6 квітня 2017 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» прийня-
ла рішення обрати Олексюка Олега Петровича (Паспорт серії АВ № 364920, 
виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй області 28.03.2002 р.) 
на посаду Голови Правління терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: 
необхідність обрання Голови Правління з числа членів Правління Товариства, 
обраних Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Племзавод 
«Літинський». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Го-
лова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа володіє 462 000 шт. про-
стих іменних акцій, номінальною вартістю 115 500 грн. 00 коп., що складає  
9, 9827 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління Пат «Племзавод «літинський» олексюк о. П.

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво 
«аПеКС-баНК»

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Печерська, 

буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-61-84 (044) 224-61-84
5. Електронна поштова адреса apeks@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.apeksbank.com.ua/uk/
korporativnoe_upravlenie.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ii. текст повідомлення
05.04.2017 Спостережна рада ПАТ «АПЕКС-БАНК» прийняла рiшення 

про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю: Сума 
коштiв, що є предметом правочину: 29 412 633,32 грн. Вартiсть активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015): 639414 тис. грн..;

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «АПЕКС-БАНК» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2015): 4,60 %. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину - на-
дати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
а саме: договору про вiдступлення права вимоги грошових зобов’язань в 
розмiрi 29 412 633,32 грн. (сума нарахованих (несплачених) процентiв, що 
становить 6 412 633,32 грн. та основна сума боргу, яка становить  
23 000 000,00 грн.) за Кредитним договором №В9-ЮКЛ/160714/1 вiд 
16.07.2014 року, з усiма змiнами та доповненнями, який укладено мiж ПАТ 
«АПЕКС-БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ДЕМIС КАНЦ», iдентифiкацiйний код 36295682 разом з усiма пов’язаними 
правами (вiдступлення за забезпечувальними договорами), на користь 
Кузнєцова Євгена Едуардовича, РНОКПП 2654501634, за цiною, що стано-
вить обсяг заборгованостi та складає 29 412 633,32 грн.

Повне найменування , мiсцезнаходження юридичної особи: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК», Україна, 01014, м. Київ, вул. 
Печерська, буд. 2/16, код за ЄДРПОУ 36482677. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi ПАТ «АПЕКС-БАНК» правочину: Кузнєцов Єв-
ген Едуардович - Голова Спостережної ради ПАТ «АПЕКС-БАНК», акцiонер 
ПАТ «АПЕКС-БАНК», власник iстотної участi в ПАТ «АПЕКС-БАНК». 

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 Кабан Вiктор Васильович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 06.04.2017
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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 
"ЧеРНiГiвСьКий ПРоеКтНо-
виШУКУвальНий iНСтитУт 
"ЧеРНiГiвводПРоеКт"

2. Код за ЄДРПОУ 01039599
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 39
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(04622) 4-40-38 (0462) 669-623

5. Електронна поштова 
адреса

vodproekt@athost.info

6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

http://vodproekt.athost.info/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ii. текст повідомлення
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 04.04.2017 № 

20) надано згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: укла-
дення Iпотечного договору.

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (вартiсть предмета 
iпотеки): 7417 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 1369.8 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 541,47%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 553058 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
475115 шт. Результати голосування: За – 100 голосiв. Проти – 0 голосiв. 
Вiдповiдно до ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiонер, 
який є заiнтересованою особою та володiє 475015 голосiв, не брав участь 
у голосуваннi з даного питання.

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 Даниленко С.I.
директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 06.04.2017

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФiКа-
Цiї «теРНоПІльГаЗ». 2. Код за ЄДРПОУ: 03353503. 3. Місцезнахо-
дження: 46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0352) 52-61-34; 25-36-55 (0352) 52-61-34; 25-36-55. 5. Елек-
тронна поштова адреса: ternopilgaz@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.tgaz.te.ua. 7. Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента..

ii. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного това-

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Тернопільгаз» 06.04.2017 р. при-
йнято рішення (Протокол № 19 від 06.04.2017р.) припинити повноваження:

1. Голови Наглядової ради - юридична особа Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПромТехРесурс», код за ЄДРПОУ– 31782107. Розмір 
частки у статутному капіталі емітента 42,7577% . Строк протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: 2 роки 11місяців 6 днів. Інформація щодо попере-
дніх посад та непогашених судимостей не наводиться, оскільки звільнена 
особа є юридичною.

2. Члена Наглядової ради - юридична особа Публічне акціонерне това-
риство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України », ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ -20077720. Розмір частки у статутному капіталі емі-
тента – 25,0001% . Строк протягом якого особа перебувала на посаді 
2  роки 11місяців 6 днів. Інформація щодо попередніх посад та непогаше-
них судимостей не наводиться, оскільки звільнена особа є юридичною.

3. Члена Наглядової ради - Цебака Володимира Миколайовича. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки 
у статутному капіталі емітента — 0,0007%. Строк протягом якого особа пе-
ребувала на посаді 2 роки 11місяців 6 днів. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 01.04.08р. 
по 01.01.13р. заступник начальника відділу матеріально-технічного поста-
чання, ПАТ «Тернопільгаз»; з 02.01.13 по 30.05.16 р.-інженер з метрології 
ПАТ «Тернопільгаз»; з 1.06.2016р.по теперішній час - заступник директора, 
ТОВ «Тернопільоблгаз».

4. Члена Наглядової ради - Маряш Надії Романівни. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки у статутному 
капіталі емітента — 0,34%. Строк протягом якого особа перебувала на по-
саді: 2 роки 11місяців 6 днів. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини немає. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 
5  років: З 01.07.10р. по теперішній час - начальник відділу капітального 
будівництва, ПАТ «Тернопільгаз». 

5. Члена Наглядової ради - Трущенкової Людмили Володимирівни. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не володіє 
часткою у статутному капіталі емітента. Строк протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 2 роки 11 місяців 6 днів. Непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх 5 років: з10.12.2010р. по теперішній час-бухгалтер, ПАТ 
«Тернопільгаз». 

Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифiкацiї «Тернопільгаз» 6.04.2017 р. при-
йнято рішення (Протокол № 19 від 6.04.2017р.) обрати до складу Наглядо-
вої ради строком на 1 (один) рік:

1. Членом Наглядової ради (представник акціонера Товариство з об-
меженою відповідальністю «ПромТехРесурс») - Будз Юлію Володимирівну. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, та інфор-
мації щодо інших посад які особа обіймала протягом останніх 5 років. Не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини немає.

2. Членом Наглядової ради (представник акціонера Публічне акціонер-
не товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»)-
Алешківську Галину Павлівну. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних та інформації щодо інших посад, які особа обіймала 
протягом останніх 5 років. Не володіє часткою у статутному капіталі емітен-
та. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 

3. Членом Наглядової ради Цебака Володимира Миколайовича. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки 
у статутному капіталі емітента — 0,0007%. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх 5 років: З 01.04.08р. по 01.01.13р.- заступник начальника 
відділу матеріально-технічного постачання, ПАТ «Тернопільгаз»; з 02.01.13 
по 30.05.16 р.-інженер з метрології ПАТ «Тернопільгаз»; з 1.06.2016р. по 
теперішній час - заступник директора, ТОВ «Тернопільоблгаз».

4. Членом Наглядової ради – акціонера Маряш Надію Романівну. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір част-
ки у статутному капіталі емітента — 0,34% . Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх 5 років: - з 01.07.10р. по теперішній час - начальник відділу 
капітального будівництва, ПАТ «Тернопільгаз».

5. Членом Наглядової ради (представника акціонера Сворак Галини 
Володимирівни)-Трущенкову Людмилу Володимирівну. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які особа обіймала протягом остан-
ніх 5 років:з10.12.2010 р. по теперішній час - бухгалтер, ПАТ «Тернопіль-
газ». 

Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства по газопоста-
чанню та газифiкацiї «Тернопільгаз» 6.04.2017р. (Протокол № 6 від 
6.04.2017р). прийнято рішення обрати із числа членів Наглядової ради об-
раних на Загальних зборах акціонерів 6.04.2017 р.(Протокол №19 від 
6.04.2017р.) Головою Наглядової ради строком на 1 (один) рік - Будз Юлію 
Володимирівну (представник акціонера Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ПромТехРесурс». Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних, та інформації щодо інших посад які особа обіймала 
протягом останніх 5 років. Не володіє часткою у статутному капіталі емітен-
та. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Голова правління Пат «тернопільгаз»  о. І. Караванський
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво 
"ЧеРНiГiвСьКий ПРоеКтНо-
виШУКУвальНий iНСтитУт 
"ЧеРНiГiвводПРоеКт"

2. Код за ЄДРПОУ 01039599
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 39
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(04622) 4-40-38 (0462) 669-623

5. Електронна поштова адреса vodproekt@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://vodproekt.athost.info/

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

ii. текст повідомлення
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 04.04.2017 

№  20) cхвалено значнi правочини, а саме: щодо iпотеки на граничну сукуп-
ну вартiсть 25 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1369.8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 1825,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 553058 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 475115 шт. 
Результати голосування: За – 475115 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 04.04.2017 
№  20) cхвалено значнi правочини, а саме: щодо поруки майном емiтента 
на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1369.8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 1825,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 553058 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 475115  шт. 
Результати голосування: За – 475115 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 04.04.2017 
№  20) cхвалено значнi правочини, а саме: щодо застави майна на гранич-
ну сукупну вартiсть 25 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1369.8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 1825,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 553058 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 475115 
шт. Результати голосування: За – 475115 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборів акцiонерiв (протокол вiд 04.04.2017 
№  20) cхвалено значнi правочини, а саме: щодо отримання кредиту на 
граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 1369.8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1825,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiї 553058 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 475115 шт. Результати голосування: За – 475115 голосiв. 
Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 04.04.2017 
№  20) cхвалено значнi правочини, а саме: щодо придбання основних 
засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 1369.8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1825,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiї 553058 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 475115 шт. Результати голосування: За – 475115 голосiв. 
Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 04.04.2017 
№  20) cхвалено значнi правочини, а саме: щодо продажу основних засобiв 
на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 1369.8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1825,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiї 553058 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 475115 шт. Результати голосування: За – 475115 голосiв. 
Проти – 0 голосiв.

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 Даниленко С.I.
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2017
(дата)

додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ii)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ».
2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 

72, літера А, офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://umgk.pat.ua/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii. текст повідомлення
07.04.2017 року на чергових загальних зборах акціонерів (далі по тексту 

– «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тексту – «Товари-
ство») було прийнято наступне рішення (оформлене Протоколом Зборів № 
2017/1 від 07.04.2017 року) про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з моменту проведення цих Зборів Товариства; 

характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого 
майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, 
транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, до-
ручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про 
надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права ви-
моги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 
100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Ста-
туту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути 
вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть 
якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні Збо-
рів Товариства.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 37 924 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукупності вар-
тості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності – 263,6853%. Загальна кількість голосуючих акцій – 
159 964 380 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у Зборах – 95 717 529 штук; «за» прийняття даного рішення проголосувало 
95 717 529 голосуючих акцій, що становить 100% від тих, що прийняли рі-
шення у Зборах, «проти» – 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:
Голова правління  _________  Разумов Ю.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.  07.04.2017 року

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «виРобНиЧе об’ЄдНаННя «УКРмІжГоСПКомбІКоРм»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «авто-
тРейдІНГ ІНвеСт» (код 31106821, місцезнаходження: 03062, 
м.  Київ, пр-т Перемоги, 67) повідомляє, що у повідомленні про скликання 
чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ», яке 

опубліковане в офіційному друкованому органі НКЦПФР «Відомості 
НКЦПФР» від 27.03.2017 р. №58, з технічних причин невірно зазначений рік 
проведення зборів - 2016. Правильний рік проведення зборів - 2017.Гене-
ральний директор ПрАТ «АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ» В.В. Письменний
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додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ii)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «виРобНиЧе об’ЄдНаННя «УКРмІж-
ГоСПКомбІКоРм».

2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, вул. Червоноармій-

ська,  72, літера А, офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://umgk.pat.ua/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

ii. текст повідомлення
07.04.2017 року на чергових загальних зборах акціонерів (далі по тек-

сту  – «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИ-
ЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тексту – «Товари-
ство») було прийнято наступні рішення (оформлене Протоколом Зборів 
№  2017/1 від 07.04.2017 року):

У зв’язку із необхідністю формування повноважного легітимного складу 
Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п’ять) осіб, продовжити повно-
важення Голови та членів Наглядової ради Товариства (в тому числі,  
2 (двох) незалежних директорів), з терміном повноважень до дати прове-
дення наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які по-
винні відбутись в термін до 30.04.2018 року включно, з урахуванням поло-
жень статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства», в наступному складі:

• Голова Наглядової ради – незалежний директор – громадянин України 
Червяк Ігор Анатолійович (особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% 
статутного капіталу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2018 року 
включно з урахуванням обмежень, зазначених вище; непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має; обґрунтування змін – необ-
хідність формування Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: з 01.04.2010 року і до цього часу пра-
цює водієм транспортного цеху ПАТ «Стома», з 05.08.2016 року і до цього 
часу перебуває на посаді незалежного Голови Наглядової ради Товариства 
– незалежного директора; дана особа не є акціонером, представником ак-
ціонера або групи акціонерів, вона є незалежним директором);

• Член Наглядової ради – незалежний директор – громадянин України Ван-
гелій Олександр Іванович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статут-
ного капіталу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2018 року включно з 
урахуванням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність формування 
Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: з 07.04.2009 року по 28.11.2014 року включно працював на посаді 
Директора ТОВ «Крим-ЕОЛ», з 05.01.2015 року по 22.03.2016 року включно 
працював на посаді Заступника директора Представництва «Бетен Енженьє-
рі», з 07.09.2016 року до цього часу працює на посаді Директора ТОВ «ЮСАЛ-
ВІЯ», з 05.08.2016 року і до цього часу перебуває на посаді члена Наглядової 
ради – незалежного директора Товариства; дана особа не є акціонером, пред-
ставником акціонера або групи акціонерів, вона є незалежним директором);

• Член Наглядової ради – громадянка України Карп Олена Володими-
рівна (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями 
Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу 
Товариства; термін повноважень – до 30.04.2018 року включно з урахуван-
ням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність формування 
Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: з 17.05.2010 року по 18.04.2012 року включно працю-
вала на посаді Головного бухгалтера в ТОВ «Мілленіум Ессет Менедж-
мент», з 19.04.2012 року по 01.10.2012 року працювала на посаді Директо-
ра ПрАТ «КУА «Дженералі ППФ Ессет Менеджмент Юкрейн» (25.04.2012 
року було перейменовано в ПрАТ «КУА «ЄВРОПА ПЛЮС»), з 02.10.2012 
року працює на посаді Головного бухгалтера ТОВ «Мілленіум Ессет Ме-
неджмент», з 05.08.2016 року і до цього часу є членом Наглядової ради 
Товариства; дана особа не є акціонером або представником групи акціоне-
рів, вона є представником акціонера Товариства – Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Мілленіум Ессет Менеджмент»);

• Член Наглядової ради – громадянин України Габель Роман Осипович 
(особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями Това-
риства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товари-
ства; термін повноважень – до 30.04.2018 року включно з урахуванням об-
межень, зазначених вище; непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; обґрунтування змін – необхідність формування Наглядо-
вої ради Товариства; посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: з 04.04.2011 року по 24.11.2011 року включно працював на посаді 
Заступника Голови правління з розвитку АТ «СТОМА», з 13.02.2012 року по 
23.07.2013 року включно працював на посаді Заступника Генерального ди-
ректора з інформаційно-аналітичних питань ТОВ «Мілленіум Консалтинг», 
з 24.07.2013 року по 08.01.2014 року включно працював на посаді Заступ-
ника Генерального директора з інформаційно-аналітичних питань ТОВ 
«Севен Хілз Інвестментс Груп», з 08.01.2014 року працює на посаді спеціа-
ліста з управління активами ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент», з 
05.08.2016 року і до цього часу є членом Наглядової ради Товариства; 
дана особа не є акціонером або представником групи акціонерів, вона є 
представником акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Мілленіум Ессет Менеджмент»);

• Член Наглядової ради – громадянин Республіки Білорусь Троян Славо-
мир Євгенович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; 
акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капі-
талу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2018 року включно з ураху-
ванням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність формування На-
глядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: 13.12.2004 року прийнятий на роботу до ТОВ  «Міжрегіональна 
Фінансова Компанія» (28.09.2005 року змінило назву на ТОВ «Мілленіум Ка-
пітал») на посаду фахівця з професійної діяльності з цінними паперами, 
01.09.2009 року переведений на тому ж підприємстві на посаду фахівця від-
ділу торгівельних операцій, з 05.08.2016 року і до цього часу є членом На-
глядової ради Товариства; дана особа не є акціонером або представником 
групи акціонерів, вона є представником акціонера Товариства – Компанії 
«Albrath Enterprises Limited» (Республіка Кіпр).

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 правління  ____________  Разумов Ю.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.  07.04.2017 року

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиївоблеНеРГо»

місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 30 травня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, 
м.  вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хви-
лин за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б,  
1-й поверх, розрахунковий відділ.Для реєстрації акціонерам необхідно 
мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформ-
лену відповідно до законодавства України.Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 24 травня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повнова-
жень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» – 08132, Київська область, Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, приймальня на 2 поверсі або 04136, 
м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, каб. №211, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 
8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 12.45), а в день проведен-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – секретар корпоративний Шевчук Ірина Дмитрівна.Адреса веб-сайту 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.koe.vsei.ua.Телефон для довідок: (044) 492-83-05

Правління Пат «КиївоблеНеРГо»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРОПТБАКАЛІЯ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01553439

1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

Телефон/факс: (04622)5-82-70, 
(04622) 5-82-44

1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://01553439.smida.gov.ua/ 

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

bakaleya@emitent.net.ua 

1.8. Дата вчинення події 6 квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб Емітента

2. текст повідомлення: 
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-

НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Голова Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Май Костянтин Вла-
диславович (Паспорт серії СО № 824437, виданий 23 жовтня 2001 року 
Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: про-
позиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Това-
риства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прий-
няття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». 
Май К. В. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. є пред-
ставником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 
23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ 
«ЦЄКК» володіє 19 146 597 шт. простих іменних акцій ПАТ «УКРОПТБАКА-
ЛІЯ», загальною номінальною вартістю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 
44, 87 % від статутного капіталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Особа перебува-
ла на даній посаді 11 місяців 23 дні. Особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Гончар Тетяна Володи-
мирівна (Паспорт серії АМ № 612379, виданий 14 січня 2002 року 
Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетров-
ській обл.). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє 
більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними збо-
рами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Гончар Т. В. акціями ПАТ 
«УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Гончар Т. В. є представником акціонера 
емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
(ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. 
Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 22 060 000 шт. простих імен-
них акцій ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», загальною номінальною вартістю  
5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % від статутного капіталу ПАТ 
«УКРОПТБАКАЛІЯ». Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 23 дні. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду ні-
кого не обрано.

2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Яковенко Антон Вікто-
рович (Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевчен-
ківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропози-
ція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Яковен-
ко  А. В. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Яковенко А. В. є 
представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитер-
ська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнахо-
дження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє  
22 060 000 шт. простих іменних акцій ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», загальною 
номінальною вартістю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % від 
статутного капіталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Особа перебувала на даній 
посаді 11 місяців 23 дні. Особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Вовчановський Євген 
Іванович (Паспорт серії СН № 792518, виданий 12 травня 1998 року Дар-
ницьким РУГУ МВС України у м. Києві). Підстава такого рішення: пропози-
ція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товари-
ства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКА-
ЛІЯ». Вовчановський Є. І. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Вов-
чановський Є. І. є представником акціонера емітента Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» 
(ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. 
Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 19 146 597 шт. простих іменних 
акцій ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», загальною номінальною вартістю 4 786 649 
грн. 25 коп., що становить 44, 87 % від статутного капіталу ПАТ «УКРОП-
ТБАКАЛІЯ». Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 23 дні. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Городнічев Олексій Пе-
трович (Паспорт серії СН № 214215, виданий 02 липня 1996 року Радян-
ським РУГУ МВС України у м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція 
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Городні-
чев О. П. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Городнічев О. П. є 
представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитер-
ська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнахо-
дження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє  
22 060 000 шт. простих іменних акцій ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», загальною 
номінальною вартістю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % від 
статутного капіталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Особа перебувала на даній 
посаді 11 місяців 23 дні. Особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду ні-
кого не обрано.

2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Голова Ревізійної комісії ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Трасківська Ольга 
Анатоліївна (Паспорт серії НЕ № 653797, виданий 12 січня 2012 року При-
дніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл.). Підстава такого рішен-
ня: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіта-
лі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКА-
ЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Особа 
перебувала на даній посаді 11 місяців 23 дні. Особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Член Ревізійної комісії ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Боєва Галина Анатолі-
ївна (Паспорт серії СН № 993312, виданий 12 листопада 1998 року Ленін-
градським РУГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропо-
зиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКА-
ЛІЯ». Боєва Г. А. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Особа пере-
бувала на даній посаді 11 місяців 23 дні. Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про ПРиПиНеННя ПовНоважеНь: 

Член Ревізійної комісії ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Чаус Олена Яківна 
(Паспорт серії МЕ № 862506, виданий 29 січня 2008 року Деснянським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, 
який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення за-
гальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Чаус О. Я. акціями 
ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Особа перебувала на даній посаді  
11 місяців 23 дні. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про

обРаННя:
член Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (Пас-

порт серії СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харківським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРоПтбаКалІя»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №68, 10 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКА-
ЛІЯ». Май К. В. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. є 
представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. 
особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). 
ТОВ «ЦЄКК» володіє 19 146 597 шт. простих іменних акцій ПАТ «УКРОП-
ТБАКАЛІЯ», загальною номінальною вартістю 4 786 649 грн. 25 коп., що 
становить 44, 87 % від статутного капіталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Інші 
посади, які Май К. В. обіймав протягом останніх п’яти років: заступник ди-
ректора зі збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про

обРаННя:
член Наглядової ради Товариства Яковенко Антон Вікторович (Паспорт 

серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченківським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі То-
вариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прий-
няття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Яко-
венко А. В. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Яковенко А. В. є 
представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська 
корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 
04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 22 060 000 
шт. простих іменних акцій ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», загальною номінальною 
вартістю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % від статутного капіталу 
ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Інші посади, які Яковенко А. В. обіймав протягом 
останніх п’яти років: генеральний директор ТОВ «Управляюча компанія 
«ТЕРРА ФУД»; фінансовий директор ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про

обРаННя:
член Наглядової ради Товариства Вовчановський Євген Іванович (Пас-

порт серії СН № 792518, виданий 12 травня 1998 року Дарницьким РУГУ 
МВС України у м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рі-
шення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному ка-
піталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБА-
КАЛІЯ». Вовчановський Є. І. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. 
Вовчановський Є. І. є представником акціонера емітента Товариства з об-
меженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська ком-
панія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 19 146 597 шт. простих іменних 
акцій ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», загальною номінальною вартістю 4 786 649 
грн. 25 коп., що становить 44, 87 % від статутного капіталу ПАТ «УКРОП-
ТБАКАЛІЯ». Інші посади, які Вовчановський Є. І. обіймав протягом останніх 
п’яти років: начальник відділу ДП «Укрпромінвесткондитер»; директор з під-
готовки виробництва ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про

обРаННя:
член Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (Пас-

порт серії НЕ № 653797, виданий 12 січня 2012 року Придніпровським РВ 
УМВС України в Черкаській обл.), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статут-
ному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  
ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ «УКРОПТБАКА-
ЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Трасківська О.А. обіймала протягом остан-
ніх п’яти років: начальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопро-
дукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності  
ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, аналізу і звітності ТОВ 
«Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про

обРаННя:
член Ревізійної комісії Товариства Боєва Галина Анатоліївна (Паспорт 

серії СН № 993312, виданий 12 листопада 1998 року Ленінградським РУГУ 
МВС України в м. Києві), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рі-
шення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному ка-
піталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБА-
КАЛІЯ». Боєва Г. А. акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші поса-

ди, які Боєва Г. А. обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгал-
тер ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.14. Річними загальними зборами акціонерів ПУблІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про

обРаННя:
член Ревізійної комісії Товариства Чаус Олена Яківна (Паспорт серії МЕ 

№ 862506, виданий 29 січня 2008 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція 
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Чаус О. Я. 
акціями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Чаус О. Я. обі-
ймала протягом останніх п’яти років: провідний юрисконсульт ДП «КК «РО-
ШЕН»; начальник юридичного відділу ДП «КК «РОШЕН». Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.15. Наглядовою радою ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято рішення про

обРаННя:
Голова Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович 

(Паспорт серії СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харківським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рі-
шення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової 
ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Май К. В. акціями 
ПАТ  «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. є представником акціонера 
емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Євро-
пейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезна-
ходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє  
19 146 597 шт. простих іменних акцій ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», загальною 
номінальною вартістю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % від 
статутного капіталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Інші посади, які Май К. В. обі-
ймав протягом останніх п’яти років: заступник директора зі збуту ДП «КК 
«РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

2.16. Ревізійною комісією ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято рішення про

обРаННя:
Голова Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (Пас-

порт серії НЕ № 653797, виданий 12 січня 2012 року Придніпровським РВ 
УМВС України в Черкаській обл.), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава та-
кого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізій-
ної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціоне-
рів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 
рішення Ревізійною комісією ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Трасківська О. А. акці-
ями ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Трасківська О.А. 
обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу консолідації ВАТ 
«Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фі-
нансової звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, аналізу і 
звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.17. Наглядовою радою ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято рішення про

обРаННя:
Голова Правління Товариства Стахов Юрій Вячеславович (Паспорт серії 

АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вінницькій обл. 12 
листопада 1997 року), обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рі-
шення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтуван-
ня змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Нагля-
довою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» про переобрання Стахова Ю. В. на 
посаду Голови Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» на новий термін повно-
важень, починаючи з 7 квітня 2017 року. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». 
Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.18. Наглядовою радою ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято рішення про

обРаННя:
Член Правління Товариства Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серії 

СК № 534540, виданий Славутицьким МВГ УМВС України у Київській об-
ласті 5 травня 1997 р.), обрана строком на 1 (один) рік. Підстава такого рі-
шення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтуван-
ня змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» про переобрання Хлєбан Л. М. 
на посаду члена Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» на новий термін повно-
важень, починаючи з 7 квітня 2017 року. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». 
Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.
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2.19. Наглядовою радою ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «УКРоПтбаКалІя» 6 квітня 2017 р. прийнято рішення про

обРаННя:
Член Правління Когденко Юрій Віталійович (Паспорт серії СО № 904851, 

виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України у місті Києві 04.07.2002 р.), обра-
ний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повно-
важень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» 
про переобрання Когденка Ю. В. на посаду члена Правління ПАТ «УКРОПТБА-
КАЛІЯ» на новий термін повноважень, починаючи з 7 квітня 2017 року. Інші 

посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник цеху ПАТ 
«Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»; директор ПАТ ЛКФ «Рошен»; го-
ловний інженер ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ». Особа акціями Товариства не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

Голова Правління Пат «УКРоПтбаКалІя» 
_______________ Стахов Юрій вячеславович

    / підпис МП /

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «еНеРГоПоСтаЧальНа КомПаНІя 
одеСаоблеНеРГо»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
3. Місцезнаходження емітента: 65031 м. Одеса вул. М.Боровського, 28 «б»

4. Міжміський код та телефон, факс емітента: (048) 705-20-56,  
(048) 705-20-79

5. Електронна поштова адреса емітента: kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.odessa.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
обліку 

(за 
наяв-
ності)

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

Повне найменування юридичної особи - 
власника пакета акцій або зазначення 

"фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - ре-
зидентів або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського 
реєстру країни, де офіційно зареєстрований 
іноземний суб'єкт господарської діяльності - 

для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки 
акціонера до 

зміни  (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера 

після зміни  (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
05.04.2017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ 
ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"

33947089 32,518291 32,522649

Зміст інформації:
ПАТ «Одесаобленерго» на підставі даних інформаційної довідки ПАТ «Національний депозитарій України», складеної станом на 31.03.2017р. та отрима-
ної ПАТ «Одесаобленерго» 05.04.2017р. повідомляє про зміну частки акціонера, якому належить більше 10 відсотків акцій Товариства. Так, пакет про-
стих іменних акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33947089, місцезнахо-
дження: Україна, 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 5-7/29) у розмірі 197872362 збільшився до 197898879 штук. Частка 
власника акцій у статутному капіталі емітента збільшилась з 32,518291% до 32,522649%.

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

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

2. Голова Правління 
ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"

Ніверчук О.М.

(підпис)
06.04.2017

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 
"ХаРКiв-авто"

2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця Надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ii. текст повідомлення
Посадову особу –Голову Наглядової ради Козiса Олександра Микола-

йовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду з 05.04.2017 року на пiдставi рiшення засiдання Нагля-
дової Ради Товариства (Протокол №05/04/2017-1 вiд 05.04.2017 року). Об-
рання вiдбулось у зв’язку iз прийняттям рiшення Наглядовою радою Това-
риства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова 
Правлiння. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 
Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

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 Орел Ернест Вячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента 
за 2016 рік

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: вІдКРите аКЦІоНеР-

Не товаРиСтво «Рава-РУСьКа аГРоПРом-
теХНІКа».

2. Місцезнаходження емітента: 80316, Львівська обл., м. Рава-
Руська, вул. Коновальця, 27. 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00905439.
4. Міжміський код та телефон: (03252)42283.
5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: rava.informs.net
6. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017р.
7. Збори акціонерів не скликались.

2. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 557,2 557,2
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

552,1 552,1

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Сумарна дебіторська
 заборгованість 

0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 557,2 557,2
Статутний капітал 2048 2048
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-609,4 -609,4

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 0 0
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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: Публiчне акцiонерне товариство 

«Агрокомбiнат «Слобожанський». 2. Код за ЄДРПОУ: 00858148. 3. Місцез-
находження: 63544, смт.Чкаловське, вул. Свободи, буд. 1Г. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (05746) 4-09-32. 5. Електронна поштова адреса: 
pat_slob@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: 00858148.smida.
gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ii. текст повідомлення
1. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-

жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення: припинити 
повноваження члена Наглядової ради Аранчiй Олександра Михайловича 
(паспорт серiя СН № 214988, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в  
м. Києвi 18 липня 1996 року), часткою у статутному капiталi не володiє; не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на 
посадi 2 роки.

2. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Сєкарєва Руслана Володимировича 
(паспорт серiя СН № 931668, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 10 вересня 1998 року), володiє 376 966 простими iменними акцiями 
ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський»; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає, перебував на посадi 2 роки.

3. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Рисiча Олега Анатолiйовича (пас-
порт серiя СН № 142014, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в  
м. Києвi 16.05.1996р.), часткою у статутному капiталi не володiє; непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi  
2 роки.

4. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Лiокумовича Михайла Григоровича 
(паспорт ВВ 217171, виданий Єнакiївським МВ УМВС у Донецькiй обл. 
11.02.1998 року), часткою у статутному капiталi не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi  
2 роки.

5. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Великосвята Сергiя Володимирови-
ча (паспорт ММ № 141576, виданий Жовтневим РВ ХМУУМВС України 
Харкiвської обл. 02.04.1999 р.), часткою у статутному капiталi не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебува-
ла на посадi 2 роки.

6. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мозгового Сергiя Вiкторовича (пас-
порт ММ 587288, виданий Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi 23.08.2000р.), часткою у статутному капiталi не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебувала на 
посадi 2 роки.

7. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Цукровського Максима Iгоровича 
(паспорт серiї СК 743972, виданий Броварським МВГУМВС України в 
Київськiй областi 23 сiчня 1998 р.), часткою у статутному капiталi не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, 
перебував на посадi 2 роки.

8. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Сло-
божанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати 
членом Наглядової ради Лiокумовича Михайла Григоровича (паспорт ВВ 
217171, виданий Єнакiївським МВ УМВС у Донецькiй обл. 11.02.1998 
року), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожан-
ський», протягом останнiх п’яти рокiв працював – ТОВ «Укркапбуд»: за-
ступник директора, ТОВ «Голд Керамiка»: комерцiйний директор, суди-
мостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю немає.

9. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) та згiдно з протоколом № 
12/2017 засiдання Наглядової ради ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» 
вiд 06.04.2017 р. прийнято рiшення обрати головою Наглядової ради Рисiча 
Олега Анатолiйовича (паспорт серiя СН № 142014, виданий Днiпровським 

РУГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1996р.), обраний на 3 роки, не має акцiй 
ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв пра-
цював – ЗАТ «Лекс Холдинг»: директор департаменту безпеки, заступник 
Голови правлiння з загально-адмiнiстративних питань; ТОВ «Адвентiс»: ди-
ректор з адмiнiстративних питань департаменту методологiчного забезпе-
чення; ТОВ «Група Рiтейлу України»: директор з адмiнiстративних питань 
департаменту методологiчного забезпечення керуючої компанiї, судимос-
тей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю немає.

10. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Сло-
божанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати 
членом Наглядової ради Сєкарєва Руслана Володимировича (паспорт 
серiя СН № 931668, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
10 вересня 1998 року), обраний на 3 роки, має 376 966 штук простих 
iменних акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх 
п’яти рокiв працював – ЗАТ «Лекс Холдинг»: менеджер з постачання вiддiлу 
матерiально-технiчного забезпечення департаменту безпеки; ПрАТ «Лекс 
Холдинг»: головний менеджер (управитель) з постачання; ТОВ «Адвентiс»: 
фахiвець вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення департаменту 
методологiчного забезпечення, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Група Рiтейлу України»: фахiвець вiддiлу матерiально-технiчного забез-
печення департаменту методологiчного забезпечення керуючої компанiї, 
ТОВ «Фешн Рент»: спецiалiст матерiально-технiчного забезпечення, суди-
мостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю немає.

11. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат 
«Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення 
обрати членом Наглядової ради Аранчiй Олександра Михайловича 
(паспорт серiя СН № 214988, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 18 липня 1996 року), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ 
«Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працю-
вав –ТОВ «Бiлтойл»: директор, ТОВ «Трейд Альфа ЛТД»: директор, су-
димостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись пев-
ною дiяльнiстю немає.

12. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Сло-
божанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати 
членом Ревiзiйної комiсiї Мозгового Сергiя Вiкторовича (паспорт ММ 
587288, виданий Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 
23.08.2000р.), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобо-
жанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював – ТОВ «Профiт груп»: 
заступник начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу; ТОВ «Крок плюс»: 
заступник начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу; ПАТ «Агрокомбiнат 
«Слобожанський»: ревiзор, судимостей немає, заборони обiймати певнi 
посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.

13. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Сло-
божанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати 
членом Ревiзiйної комiсiї Цукровського Максима Iгоровича (паспорт серiї 
СК 743972, виданий Броварським МВГУМВС України в Київськiй областi  
23 сiчня 1998 р.), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Сло-
божанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював - ПП «Торговий Дiм 
«Столичний ЛТД»: менеджер; ТОВ «Голд Керамiка»: заступник начальника 
вiддiлу збуту; ПП «Торговий Дiм «Столичний ЛТД» менеджер, за 
сумiсництвом; судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю немає.

14. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат 
«Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) та згiдно з протоко-
лом № 9 засiдання Ревiзiйної ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» вiд 
06.04.2017 р. прийнято рiшення обрати головою Ревiзiйної комiсiї Вели-
косвята Сергiя Володимировича (паспорт ММ 141576, виданий Жовтне-
вим РВ ХМУУМВС України Харкiвської обл. 02.04.1999 р.), обраний на  
3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом 
останнiх п’яти рокiв працював – ТОВ «Дi Ай Вай Глобал Юкрейн Парт-
нерс»: начальник охорони та безпеки; ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожан-
ський»: начальник служби економiчної безпеки, заступник генерального 
директора з питань безпеки; за сумiсництвом – ДП «Агроресурс»  
ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський»: начальник служби економiчної 
безпеки, судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або за-
йматись певною дiяльнiстю 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 Фалько Тарас Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 07.04.2017

(дата)

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«аГРоКомбiНат «СлобожаНСьКий»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «аГРо-
КомбiНат «СлобожаНСьКий», 00858148 Харківська, Чугу-
ївський, 63544, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г (05746) 40-932. 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 06.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: 00858148.smida.gov.ua. 
4.  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Аудиторська фiрма «Курсор-Аудит» у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 23146781 Аудиторська фiрма «Курсор-Аудит» у формi 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 23146781. 5. Інформація про 
загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне 
товариство): У звiтному 2016 роцi вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», якi iнiцiювала Наглядова рада Това-
риства. Порядок денний зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАН-
СЬКИЙ», затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 2. Затвердження звiту Виконавчих органiв ПАТ «АГРОКОМБIНАТ 
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» 
ПАТ «АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за 2015 рiк. 3. Затвердження звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства та фiнансової 
звiтностi ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ 
«АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2015 рiк. 4. Затвердження звiту 
Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту То-
вариства за 2015 рiк. 6.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї. 7. Про внесення змiн до Статуту 
ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБIНАТ 
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8. Про за-
твердження договорiв та додаткових угод значних правочинiв, вартiсть 
майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищувала  
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, i якi вчинялися з 11.04.2015 року по 20.04.2016 року. 9. Про 
попереднє схвалення значних правочинiв. 10. Про розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не над-
ходило. Результати розгляду питань порядку денного: всi рiшення прийнятi 
100% голосiв. 

Прийнятi рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної 
комiсiї – Нiкiтченко I.В., члени лiчильної комiсiї – Варченко В.В., Дiденко А.Ю., 
Форманюк О.М., головою загальних зборiв Толстопятову С.В., секретарем 
загальних зборiв Ткаченко Н.Ю., затвердити регламент загальних зборiв.  
2. Затвердити звiт Виконавчих органiв ПАТ «АГРОКОМБIНАТ «СЛОБО-
ЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАН-
СЬКИЙ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. 
Визнати роботу Виконавчих органiв ПАТ «АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАН-
СЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАН-
СЬКИЙ» у 2015 роцi задовiльною. 3.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк та фiнансової 
звiтностi ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 
за 2015 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2015 роцi 
задовiльною. 4.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 
Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015 роцi задовiльною.  
5.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 6.Внести змiни до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Уповноважити Голо-
ву Загальних Зборiв акцiонерiв Толстопятову С.В. пiдписати нову редакцiю 
Статуту Товариства. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечи-
ти здiйснення iнших дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту 
Товариства. 7.Внести змiни до Статуту ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ 
«АГРОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новiй 
редакцiї. Уповноважити Голову Загальних Зборiв акцiонерiв Толстопятову 
С.В. пiдписати нову редакцiю Статуту пiдприємства. Доручити виконавчо-

му органу пiдприємства забезпечити здiйснення iнших дiй щодо державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту пiдприємства. 8.Затвердити договори та 
додатковi угоди, якi вчинялися з 11.04.2015 року по 20.04.2016 року, i 
укладенi в межах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 мiж Товари-
ством та Публiчним акцiонерним товариством «Державний експортно-
iмпортний банк України», яка є значним правочином, вартiсть майна або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищувала 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 
р., згiдно перелiку. 9.Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р., а саме: 
укладення Товариством контрактiв, договорiв пiдряду, позики, договорiв 
купiвлi-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних 
договорiв, зокрема за Генеральною кредитною угодою №68113N2 вiд 
22.03.2013 iз АТ «Укрексiмбанк», на суму не бiльше як 300 000 000,00 
(триста мiльйонiв) гривень включно, та договорiв застави та/або iпотеки, 
поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань 
Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною(ими) 
угодою(ами), кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються 
(можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк», внесення 
будь-яких змiн та доповнень до правочинiв, якi укладенi/будуть укладенi з 
АТ «Укрексiмбанк», шляхом укладання договорiв про внесення змiн/додат-
кових договорiв (угод) до таких правочинiв, а також укладати угоди про 
розiрвання будь-яких правочинiв на суму не бiльше як 470 000 000,00 (чо-
тириста сiмдесят мiльйонiв) гривень включно. Надати повноваження 
Наглядовiй Радi Товариства приймати рiшення про вчинення Товариством 
конкретних значних правочинiв, що попередньо схваленi даним рiшенням, 
та делегування повноважень виконавчому органу Товариства на їх 
пiдписання. Надати повноваження виконавчому органу Товариства для 
укладення та пiдписання значних правочинiв i документiв пов’язаних з 
ними виключно за умови та пiсля прийняття вiдповiдного рiшення Наглядо-
вою Радою Товариства. 10.Весь нерозподiлений прибуток, отриманий за 
результатами фiнансової дiяльностi Товариства у 2015 роцi, використати 
на розвиток виробництва та технiчне переобладнання пiдприємства. 
Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати. 

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (консолідовані) (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 815035 852480
Основні засоби (за залишковою вартістю) 321134 327022
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 180957 125516
Сумарна дебіторська заборгованість 54684 53438
Грошові кошти та їх еквіваленти 6611 4502
Власний капітал 313219 381108
Статутний капітал 78994 78994
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 219896 287785
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 253977 275057
Поточні зобов'язання і забезпечення 247839 196315
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.14090 0,30349

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

0.14090 0,30349

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 315974366 315974366
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Генеральний директор т.в. Фалько

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «деРево-

обРобНий Завод «явІР» (код за ЄДРПОУ 19026166). Місцез-
находження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) –  
(044) 486-79-56. Електронна поштова адреса – yavir@artem.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет - www.yavir.kiev.ua. Вид особливої інформації – 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів.

2. текст повідомлення
Загальними зборами 06.04.17р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів на виготовлення продукції на 
граничну сукупну вартість 3000 тис. грн. Вартість активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 2295 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 130,71%. Загальна кількість голосуючих акцій – 
372655 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах – 371072 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 371072 шт., «проти» – 0 шт.

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

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

директор Строкоус м.К., 06.04.17р.
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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: ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «аГРоКомбiНат «СлобожаН-
СьКий». 2. Код за ЄДРПОУ: 00858148. 3. Місцезнаходження: 63544, 
Харкiвська обл., Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г. 
4.  Міжміський код, телефон та факс: (05746) 40-932. 5. Електронна поштова 
адреса: pat_slob@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 00858148.
smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 06.04.2017 прийнято рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: укла-
дення Товариством контрактiв, договорiв пiдряду, позики, договорiв купiвлi-
продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, 
зокрема за Генеральною кредитною угодою №68113N2 вiд 22.03.2013 iз АТ 
«Укрексiмбанк», на суму не бiльше як 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень 
включно, та договорiв застави та/або iпотеки, поруки, що укладатимуться з ме-
тою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ 
«Укрексiмбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, 
iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства 
iз АТ «Укрексiмбанк», внесення будь-яких змiн та доповнень до правочинiв, якi 
укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк», шляхом укладання договорiв 
про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв, а також 
укладати угоди про розiрвання будь-яких правочинiв на суму не бiльше як  
470 000 000,00 (чотириста сiмдесят мiльйонiв) гривень включно. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв: 670000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 811165 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 82,60%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 313311426 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах акцiонерiв:312209136 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 312209136 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення:0 шт.

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

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

Генеральний директор  Фалько тарас вiкторович 
07.04.2017

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«Завод «КУЗНя На РибальСьКомУ»

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

1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬ-
СЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://lk.com.ua/ 

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

adalari@lk.kiev.ua 

1.8. Дата вчинення події «06» квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Зміна типу акціонерного товариства

2.текст повiдомлення:
2.1.Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу 

емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення:
рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗЛК» 

30 березня 2017 р.
2.2.Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-

дичну особу, що мiстяться в ЄДР: «06» квiтня 2017 р.
2.3.Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ». 
2.4.Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИ-

БАЛЬСЬКОМУ».
3.Пiдпис. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством України:

Голова Правлiння ПРиватНоГо аКЦiоНеРНоГо товаРиСтва 
«Завод «КУЗНя На РибальСьКомУ»

_______________ Шандра валерiй олександрович
      / пiдпис МП / 

Річна інформація 
Прат «Укрпромтехсервіс» 

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

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

ство «Укрпромтехсервiс»; 05519043; 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, 
вул.Лохвицька,30; (05354)21634. 2.Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
07.04.2017р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://05519043.smida.gov.ua.

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«УКРПРомтеХСеРвiС»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво «КРаСУНя»
2. Код за ЄДРПОУ: 14199382
3. Місцезнаходження: 18002 мiсто Черкаси, Соснiвський район , буль-

вар Шевченка, будинок 218
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 32-94-72, 32-94-72
5. Електронна поштова адреса: 14199382@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» Про-

токол № 1 від 06.04.2017 року достроково припинено повноваження Реві-
зора товариства Копiєвського Сергiя Петровича, з 06.04.2017 року, згоди 
посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отри-
мано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням 
нової редакціїї Статуту ПрАТ «КРАСУНЯ» в якому посада Ревізора не пе-
редбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою 

в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 15.04.2015 
року до 06.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» Про-
токол № 1 від 06.04.2017 року припинено повноваження Директора товари-
ства Ніколаєвої Ніни Геннадіївни, згоди посадової особи на розкриття ін-
формації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення 
повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень директора то-
вариства (17.10.2017 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на 
посаді з 17.10.2014 року до 06.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» Про-
токол № 1 від 06.04.2017 року обрано Директором товариства Ніколаєву 
Ніну Геннадіївну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана терміном 
на 3 роки. Інші посади, які обімайла особа протягом останніх п'яти років: 
фахівець з договорів науково-дослідних та дослідно-конструкторських ро-
біт, директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

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

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

2. директор Нiколаєва Ніна Геннадіївна 07.04.2017
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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 то-
ваРиСтво По ГаЗоПоСта-
ЧаННЮ та ГаЗиФiКаЦiї 
"ЗаПоРiжГаЗ" 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

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

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОТО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
05.04.2017р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, а саме cхвалено укладення Товариством Договору транспортування при-
родного газу №1512000705 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладеного 
мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» 
(iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення надання То-
вариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї об-
слуговування, та схвалено подальшу дiю цього Договору.

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину - 143 007 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 1447140 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi - 9,88%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 21 081 263. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 19 449 904. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 14 015 503, та «проти»- 0.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОТО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
05.04.2017р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, а саме cхвалено укладення Товариством договорiв на виконання 
iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 
року до дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину - 271752,58 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 1447140 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi - 18,78%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 21 081 263. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 19 449 904. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 14 015 503, та «проти»- 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 Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(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 ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво По ГаЗо-
ПоСтаЧаННЮ та 
ГаЗиФiКаЦiї 
"ЗаПоРiжГаЗ" 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. 

Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

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

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОТО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. для забезпечення надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, на-
дано попередньо згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  
293 000 000,00 грн. (двiстi дев’яносто три мiльйони гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
293 000 000,00 грн. (двiстi дев’яносто три мiльйони гривень 00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 051 900 000,00 грн. (один мiльярд п’ятдесят один мiльйон 
дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 
00  копiйок).

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 1 837 900 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 1 447 140 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить127%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -21 081 263. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 19 449 904. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 14 015 503, 
«проти»-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 Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

Річна інформація за 2016рік
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

I. Основні відомості про емітента1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРи-

ватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «тоРГовий дiм-моНолiт», 
22794986, 20700,Черкаська обл, Смiлянський р-н, м. Смiла, вул. Перемоги, 
буд. 14, (04733)4-24-97; ,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 06.04.2017

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «тоРГовий дiм-моНолiт»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСУНЯ», 14199382, Україна Черкаська 
обл. Соснiвський р-н 18002 мiсто Черкаси бульвар Шевченка буди-
нок  218, (0472) 37-71-43

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prat-krasunya.emitents.net.ua/ua/

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «КРаСУНя»
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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 
товаРиСтво По ГаЗо-
ПоСтаЧаННЮ та 
ГаЗиФiКаЦiї 
"ЗаПоРiжГаЗ" 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, 

вул. Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОТО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме

cхвалено укладення Товариством Договору транспортування природ-
ного газу №1512000705 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладеного 
мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» 
(iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення надання 
Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї 
обслуговування, та схвалено подальшу дiю цього Договору. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину -  
143 007 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1447140 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi - 9,88%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 21 081 263. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 19 449 904. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 14 015 503, та «проти»- 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 Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «лІт»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. Гагарі-

на, буд. 137
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІТ» (надалі ПРАТ «ЛІТ» або 
Товариство) повідомляє Вас, що 16 травня 2017 року о 14.20 годині за 
адресою: Україна, м. дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-а, конференц-зал 
«а», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься 16 травня 2017 року з 14.00 год. до 14.15 год. за адресою: 
Україна, м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «А».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 11 травня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуватиметь-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 травня 2017 року 
(включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 
13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 137, к. 2. Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Директор Товариства 
Сердюк Наталія Степанівна. Телефон для довідок: (0562) 734-14-16.

16 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://id849.smida.gov.ua

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товари-
ства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями 
Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 
9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження в нових редакціях Положень Това-

риства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Това-
риства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

16. Про вчинення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПРат «лІт» (тис. грн.) 
Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 265,0 232,4
Основні засоби - 2,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 262,1 214,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 15,8
Нерозподілений прибуток 91,4 69,4
Власний капітал 255,4 231,4
Статутний капітал 162,0 162,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 9,6 1,0
Чистий прибуток (збиток) 24,0 2,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162 162
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

ПРат «лІт»
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе то-
ваРиСтво "ШаХтобУд-
моНтажНе УПРавлiННя 
№1", 00180924, 83023 донецька об-
ласть д/в м.донецьк пр.Полеглих 
Комунарiв, б.188, (0622) 345-67-75

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

06.04.2017

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

www.shsmu1.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

аудиторська фірма в формі 
товариства з обмеженою відпові-
дальністю "Ніка-аудит", 24647491

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

За звітний період загальні збори 
не скликалися

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

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

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  11951  12626
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3640  3846
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  2113  3614
Сумарна дебіторська заборгованість  3057  2629
Грошові кошти та їх еквіваленти  314  1
Власний капітал  -8182  -6173
Статутний капітал  9  9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -8200  -6191

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  5
Поточні зобов'язання і забеспечення  20133  18794
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -53.14814810 -58.14814810
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-53.14814810 -58.14814810

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  37800  37800
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 пері-
оду 

директор ____________ Свiстунов вiктор васильович

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво «атом»
2.Код за ЄДРПОУ: 25163708
3.Місцезнаходження: 39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, 

вул.троїцька, 3
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-70-10
5.Електронна поштова адреса: info@atom.poltava.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТОМ» (протокол 

від 07.04.17 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора, 
обрано Ревізором Товариства Чебаненко Геннадія Петровича, паспорт 
КН 753271 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
23.10.98 р., на 5 років (до проведення річних Загальних зборів). Протягом 
останніх 5 років займав наступні посади: ПрАТ «АТОМ» (ЗАТ «АТОМ»), 
комерційний директор; з 03.04.12 р. Ревізор ПрАТ «АТОМ». Розмір пакета 
акцій - 5840 акцій на загальну суму 58400,00 грн., що становить 50,0 % в 
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, немає. 

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 ________  Марченко А.Б.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  07.04.2017
   ( дата )

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 обмеже-
НоЮ вiдПовiдальНiСтЮ 
«РиНоК СiльСьКоГоСПо-
даРСьКої ПРодУКЦiї 
«СтолиЧНий» , 37145646 
Київська Шевченкiвський 01001 м. Київ 
вул. Михайлiвська, буд. 18-В, лiт. «А» 
044 599-79-12

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.kyivopt.com

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 «Iнтелект-Капiтал», 
36391522 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Iнтелект-Капiтал», 36391522

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

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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 382034 381663
Основні засоби (за залишковою вартістю) 223173 211777
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1509 2695
Сумарна дебіторська заборгованість 19949 21493
Грошові кошти та їх еквіваленти 1101 312
Власний капітал 21960 16619
Статутний капітал 100 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32908 -38249
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 142169 142169
Поточні зобов'язання і забезпечення 217905 222875
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.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0
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ПовІдомлеННя
про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного 

товариства

Повне найменування товариства: ПРиватНе аКЦІоНеР-
Не товаРиСтво «мІжНаРодНе бЮРо КРе-
дитНиХ ІСтоРІй»

місцезнаходження товариства згідно з його статутом:Україна, 
м. Київ, 03062, проспект Перемоги, 65

код ЄдРПоУ 34299140
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 
ІСТОРІЙ» (надалі АТ «МБКІ» або Товариство) повідомляє Вас, що 
«19» квітня 2017 року об 11:00 годині відбудуться загальні збори акціоне-
рів АТ «МБКІ» за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м.Київ, 
проспект Перемоги, 65, офіс 306.

Повідомляємо Вас про те, що акціонером Товариства – АНОНФОРД ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, що є власником більше 10 % простих акцій статут-
ного капіталу Товариства, внесена пропозиція про включення до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерів нового питання з відповідним 
проектом рішення:

- «Про розірвання всіх ліцензійних договорів ліцензіатом, яких є 
товариство. 

Проект рішення: Розірвати всі ліцензійні договори, за умовами 
яких товариство виступає ліцензіатом. Уповноважити Голову Прав-
ління товариства на укладання договорів про розірвання.»

Зміни до порядку денного внесені шляхом включення нового питання з 
проектом рішення.

таким чином, перелік питань разом з проектами рішень (крім кумуля-
тивного голосування), що виносяться на голосування є наступним:
1. обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ат  «мбКІ».
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі: Голова комісії - Алда-

нов Самат Уаліханович, член комісії - Стрекіна Людмила Володимирівна.
2. обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціоне-

рів ат «мбКІ».
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Алмара Хілмарс-

сона, секретарем – Йоханнессона Йона Гойті.
3. Розгляд звіту Правління ат «мбКІ» за 2016 р. та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Роботу Правління за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році визнати задовільною. Звіт 
Голови правління прийняти до відома.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ат «мбКІ» за 2016р. та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Роботу Наглядової Ради у 2016 році визнати задовіль-
ною. Звіт Наглядової Ради прийняти до відома.

5. Затвердження річного звіту ат «мбКІ» за 2016 рік. Розподіл при-
бутку і збитків ат «мбКІ» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити Річний звіт та Річну фінансову звітність То-
вариства за 2016 рік (звіт про фінансовий стан (Баланс); звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід); звіт про рух грошових коштів), звіт про 
власний капітал). 100 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 
2016р., у розмірі 800 тис. грн., залишити у розпорядженні Товариства.

6. Затвердження розміру та виплата річних дивідендів.
Проект рішення: Дивіденди за результатами господарської діяльності 

АТ «МБКІ» за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
7. обрання Ревізора ат «мбКІ».
Ревізор Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

8. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором та 
обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-
правового договору з Ревізором ат «мбКІ».

Проект рішення: Затвердити умови безоплатного цивільно – правового 
договору, що укладатиметься з Ревізором, уповноважити Голову Правління 
Товариства підписати зазначений цивільно – правовий договір з Ревізором 
Товариства 

9. Про розірвання всіх ліцензійних договорів ліцензіатом, яких є 
товариство.

Проект рішення: Розірвати всі ліцензійні договори, за умовами яких То-
вариство виступає Ліцензіатом. Уповноважити Голову Правління Товари-
ства на укладання договорів про розірвання

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведен-
ня загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 12 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться «19» квітня 2017 року з 10:40 до 10:55 год. за адресою прове-
дення зборів: Україна, м.Київ, проспект Перемоги, 65, офіс 306.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, 
щоденно до початку Загальних зборів акціонерів у робочий час (з 09.00 год. 
до 18.00 год. крім суботи та неділі) в приміщенні АТ «Міжнародне бюро 
кредитних історій» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, офіс 306. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– голова правління Йоханнессон Йон Гойті – тел. для довідок з питань озна-
йомлення акціонерів з документами (044) 223-33-92. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на 
власному веб-сайті Товариства за адресою: https://credithistory.com.ua/ua/
golovna/kreditoram/o-kompanii/obyavleniya 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ат «мбКІ» за 2016 рік (тис. грн.) 

Найменування показника Період
Звітний 
(2016р)

Попередній 
(2015р)

Усього активів 16484 16903
Основні засоби 205 269
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10320 10273
Грошові кошти та їх еквіваленти 3979 2600
Нерозподілений прибуток (5241) (6041)
Власний капітал 14557 13757
Статутний капітал 13000 13000
Довгострокові зобов'язання 278 179
Поточні зобов'язання 1649 2967
Чистий прибуток (збиток) 800 (1630)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13000000 13000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ат «мбКІ» й.Г.йоханнессон 07/04/2017

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 товаРи-
Ство «вiльШаНКа»;

2. Код за ЄДРПОУ: 02799697;
3. Місцезнаходження: 19621, Україна, Черкаська область, Черкаський 

район, село Лозiвок, Лиманна, будинок 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-55-56, (0472) 37-43-08;
5. Електронна поштова адреса: info@vylchanka.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vylchanka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ii. текст повідомлення

07.04.2017 року ПАТ «ВIЛЬШАНКА» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код за 

ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загаль-
них зборах Акцiонерного Товариства. Згiдно даних перелiку акцiонерiв 
сформованого станом на 04.04.2017року (вих. № 128202зв вiд 
05.04.2017року) розмiр пакету акцiй «юридичної особи» Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Черкаський проект» (код за ЄДРПОУ 36995025, 
мiсцезнаходження: вул. Смiлянська, буд. 118, оф.501, м. Черкаси, Черкась-
ка обл., 18000) залишився без змiн, загальна кiлькiсть акцiй 582231 штук, 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 582231 штук. Розмiр частки акцiонера 
«юридичної особи» становить 75.256118% в загальнiй кiлькостi акцiй у 
вiдсотках до статутного капiталу Товариства та 100% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства.

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

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

2. Найменування посади Директор Пономаренко Олег Миколайович 
07.04.2017

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «вiльШаНКа»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво "Ново-
майдаНеЦьКе", 01528772, 20442, Черкаська обл., Тальнiвський 
р-н, с. Новомайданецьке, вул. Майданецька, буд. 1 (04731) 3-34-33 ;  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017р.; 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: pat-novo-m.
ucoz.ru. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми , якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит» , 21385106 ; 5. Ін-
формація про загальні збори: Порядок денний та результати розгляду 
питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про при-
пинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте 
РIШЕННЯ:«Обрати лiчильну комiсiю у складi: Скоропад Л.С. – голова; 
Антощук О.М., Бабiй М.М. – члени.Встановити термiн дiї повноважень 
даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення.Обрати Голо-
вою зборiв: Маховську Г.А. Секретарем зборiв: Буханевич О.Г.» 2. Звiт 
Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте 
РIШЕННЯ:«Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та визначенi основнi на-
прямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити» .3. Звiт Наглядо-
вої ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової 
ради про роботу за 2015 рiк затвердити». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, 
затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015 
р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт за 2015 р. та 
баланс ПАТ «Ново-Майданецьке» станом на 31.12.2015 року затверди-
ти». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 
рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«Направити всю сумму збитку до збиткiв мину-
лих рокiв». 6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте 
РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй 
вартостi 1,5 млн. грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Това-
риства, та якi будуть вчинятися Товариством в особi Директора протягом 
не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кож-
ний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у 
будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». 
7. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосу-
вання та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших 
загальних зборах акцiонерiв. Порядок денний затверджено Наглядовою 
радою Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«Затверджено необхiдний поря-
док та спосiб посвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для 
кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв». 
Порядок денний затверджено наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, 
зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi 
збори не скликались. 6. Інформація про дивіденди: За звітний та попере-
дні періоди рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 753 758
Основні засоби (за залишковою вартістю) 671 671
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 24 22
Сумарна дебіторська заборгованість 0 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 7
Власний капітал -330 -169
Статутний капітал 821 821
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3462 -3301
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1083 927
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.04903 -0.16261

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

-0.04903 -0.16261

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3284000 3284000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на 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 (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво "УКРаГРовибУХПРом";
2. Код за ЄДРПОУ: 05455573;
3. Місцезнаходження: 19400, Черкаська обл., Корсунь-
Шевченкiвський  р-н, м.Корсунь-Шевченкiвський, вул. Комарова, б.3;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-06-58;  
(04735) 2-42-40;
5. Електронна поштова адреса: info@ukragrovybuhprom.pat.ua, 
vzrvprom@ukrpost.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: ukragrovybuhprom.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення
06.04.2017 року ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» отримало вiд ПАТ 
"НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства. Згiдно 
даних перелiку акцiонерiв сформованого станом на 04.04.2017року 
(вих. № 130073зв вiд 05.04.2017року) розмiр пакету акцiй "фiзичної 
особи" залишився без змiн, загальна кiлькiсть акцiй 666189 штук, за-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй 666189 штук. Розмiр частки 
акцiонера "фiзичної особи" становить 16.990283% в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства та 
18.415352% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
06.04.2017 року ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» отримало вiд ПАТ 
"НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства. Згiдно 
даних перелiку акцiонерiв сформованого станом на 04.04.2017року 
(вих. № 130073зв вiд 05.04.2017року) розмiр пакету акцiй "юридичної 
особи" Публiчне акцiонерне товариство"Кiровоградгранiт" (код за 
ЄДРПОУ 13744297, мiсцезнаходження: вул. Шосейна, буд. 50, с. 
Соколiвське, Кiровоградська обл. , 27641) залишився без змiн, за-
гальна кiлькiсть акцiй 960645 штук, загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй 960645 штук. Розмiр частки акцiонера "юридичної особи" ста-
новить 24.5% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу Товариства та 26.554951% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства.
06.04.2017 року ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» отримало вiд ПАТ 
"НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства. Згiдно 
даних перелiку акцiонерiв сформованого станом на 04.04.2017року 
(вих. № 130073зв вiд 05.04.2017року) розмiр пакету акцiй "юридичної 
особи" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гранекс" (код за 
ЄДРПОУ 23692503, мiсцезнаходження: вул. Героїв Сталiнграда, буд. 
29, м. Кiровоград, Кiровоградська обл. , 25009) залишився без змiн, 
загальна кiлькiсть акцiй 940010 штук, загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй 940010 штук. Розмiр частки акцiонера "юридичної особи" ста-
новить 23.973731% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статут-
ного капiталу Товариства та 25.984541% в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства.
06.04.2017 року ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» отримало вiд ПАТ 
"НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства. Згiдно 
даних перелiку акцiонерiв сформованого станом на 04.04.2017року 
(вих. № 130073зв вiд 05.04.2017року) розмiр пакету акцiй "юридич-
ної особи" Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче 
пiдприємство"Радiй" (код за ЄДРПОУ 14312430, мiсцезнаходження: 
вул. Героїв Сталiнграда, буд. 29, м. Кiровоград, Кiровоградська 
обл. , 25009) залишився без змiн, загальна кiлькiсть акцiй 942010 
штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 942010 штук. Розмiр 
частки акцiонера "юридичної особи" становить 24.024738% в 
загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товари-
ства та 26.039827% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Директор Мазур Олександр Миколайович 
07.04.2017р. 
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУблiЧНе аКЦiоНеР-
Не товаРиСтво «СоЮЗаГРоПРомСеРвiС», 
30598823, Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18008 м. Черкаси  
вул. Смiлянська, буд.129, (0472) 63-26-17

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: soyuzagropromservis.emitents.net.ua

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фiрма «Кооп-Аудит», 21385106

5. Інформація про загальні збори: 
20.04.2016 проведено річні загальні збори. 1. Обрання лiчильної комiсiї чер-

гових загальних зборiв акцiонерiв.Прийнято: Обрати лiчильну комiсiю в складi 
двох осiб, персональноПопова Олена Валентинiвна - голова лiчильної 
комiсiї;Мазур Юлiя Вiкторiвна - секретар лiчильної комiсiї;Рiшення прийняте. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Прийня-
то: Обрати,Головою зборiв - Попова Михайла Валентиновича Секретарем 
зборiв - Полянську Наталiю ГеннадiївнуРiшення прийняте. 3. Затвердження ре-
гламенту чергових загальних зборiв акцiонерiв.Прийнято: Затвердити наступ-
ний Регламент зборiв:- збори проводяться без перерви,- надати виступаючим 
по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,- вiдвести на обговорення питань 
Порядку денного - до 5 хв.,- на виступи, довiдки - до 3 хв.- голосування 
здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за принципом одна 
голосуюча акцiя один голос;- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй 
формi Головi зборiв;- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх пи-
тань порядку денного Зборiв..Рiшення прийняте.4. Звiт Генерального директора 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та 
визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПАТ «СОЮЗ-
АГРОПРОМСЕРВIС». Прийнято: Звiт Генерального Директора товариства за 
2015 рiк Затвердити. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 
2016 рiк.Рiшення прийняте.5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 
2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
ПАТ  «СОЮЗ АГРОПРОМСЕРВIС».Прийнято: Звiт Наглядової ради  
ПАТ « СОЮЗАГРОПРОМСЕРВIС» за 2015 рiк затвердити.Рiшення прийняте.6. 
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк, затвердження порядку 
розподiлу прибутку за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв 
прибутку на 2016 рiк. Прийнято: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 
2015 рiк. Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2015 рiк в сумi 341,0 тис.грн. розподiлити наступним 
чином: - резервний фонд 5 % - 17,05 тис.грн. - фонд розвитку виробництва - 
323,95 тис.грн. Затвердити плановi показники прибутку на 2016 рiк у розмiрi 
150,0 тис. грн. - резервний фонд 5 % - 7,5 тис.грн. - фонд розвитку виробництва 
- 142,5 тис.грн.Рiшення прийняте.

6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

552 0 188 0

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів
Дата (дати) перерахування дивіден-
дів через депозитарну систему із за-
значенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/відправ-
лення дивідендів безпосередньо ак-
ціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених диві-
дендів на відповідну дату
Опис До порядку денного загальгих зборiв акцiонерiв, якi 

вiдбулись 20.04.2016 року не було включено питання про 
нарахування та вилату дивiдентiв за звiтний перiод.

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

ства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 8325 8162
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3792 3998
Довгострокові фінансові інвестиції 31 31
Запаси 54 26
Сумарна дебіторська заборгованість 525 348
Грошові кошти та їх еквіваленти 3920 3752
Власний капітал 7595 7438
Статутний капітал 1151 1151
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2304 2155
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 730 724
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,041 0,089
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,041 0,089

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3835801 3835801
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

0 0

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: ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе то-

ваРиСтво «НаУКово-виРобНиЧе ПiдПРиЄмСтво 
«СмiляНСьКий елеКтРомеХаНiЧНий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Ко-

робейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
05.04.2017 року Наглядовою радою ПАТ «НВП «СЕМЗ» прийнято рішення 

про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від 05.04.2017 
року), предметом якого є виготовлення ПАТ «НВП «СЕМЗ» та поставка за-
пасних частин до електричних машин НБ-412к (надалі - Товар). 

Ринкова вартість Товару, що є предметом вказаного правочину складати-
ме 478 339,84 доларів США (чотириста сімдесят вісім тисяч триста тридцять 
девять доларів США 84 цента), що по курсу Національного банку на дату 
прийняття рішення Наглядовою радою складає 12 972 075,64 грн. (дванад-
цять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі сімдесят п'ять грн.64 коп.) 

Вартість активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої річної фінан-
сової звітності становить 117 240 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості Товару, що є предметом вказаного 
правочину, до вартості активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 11,06% (одинадцять цілих шість 
сотих) відсотка.

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що перед-
бачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.

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

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

2. Голова Правлiння Семенов максим Федорович 06.04.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента Приватне акцiонерне товариство «Центральне вантажне 
бюро», 21386848, 18031 Черкаська область Соснiвський р-н мiсто 

Черкаси бульвар Шевченка 69, (0472) 54-04-33. 2.Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 10.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ccb.at.ua

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ЦеНтРальНе ваНтажНе бЮРо»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 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 "бiотоП", 
23161645м. Київ , Подiльський, 04123, 
м.Київ, Свiтлицького, 35 0444330300,

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

07.04.2017

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

www.biotop.ho.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.За-
гальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СВIТ МЕБЛIВ - УКРАЇНА», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 03366434, 
1.3.Мі сцезнаходження: 20340, Умансь-кий р-н,с.Паланка, вул.Польова,2, 
1.4.Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-86-86 (04744) 4-86-90, 
1.5.Електронна поштова адреса: 03366434@at24.com.ua 1.6.Адреса сторін-
ки в ме режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://svitmebliv.at24.com.ua/, 1.7.Зміна складу посадових 
осіб емітента, 

2.Текст повідомлення: Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (про-
токол № 134/17 вiд 07.04.2017року) у зв’язку з закiнченням термiну повно-
важень членiв Наглядової ради припиненi повноваження: Голова наглядо-
вої ради - Огнiвенко Олександр Петрович, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою 

в статутному капiталi 0,1411%, 636,25 грн. Перебував на посадi з 11.03.2005р. 
по 07.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Член наглядової ради – Микитчак Павло Павлович, згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 33,1923%, 149697,25 грн. Перебував на 
посадi 24.02.2005р. по 07.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Член наглядової ради – Микитчак Василь Павло-
вич, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних 
не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 33,1922%, 149697,00грн. 
Перебував на посадi 24.02.2005р. по 07.04.2017р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради – Огнiвенко 
Лариса Миколаївна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
33,1920%, 149696,00 грн. Перебувала на посадi з 28.03.2010р. по 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «Свiт меблiв - УКРаїНа»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРиватНе 
аКЦІоНеРНе товаРиСтво «добРобУт ІФ»; 2.Код за 
ЄДРПОУ: 01275905; 3.Місцезнаходження: 76010, м.Iвано-Франкiвськ, 
вул. Бельведерська,27; 4.Міжміський код, телефон та факс (03422)46009; 
5. Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: dobrobut.pat.ua; 7.Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів ПАТ «До-
бробут» (Протокол №22 загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 
року) прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на 
приватне. Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого 
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: 04.04.2017р. Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2017р. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДОБРОБУТ». Повне найменування акцiонерного товариства 
пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУТ 
IФ».

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Генеральний директор Бакай М.Б. Дата 
06.04.2017р.
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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 "бiотоП"

2. Код за ЄДРПОУ 23161645
3. Місцезнаходження 04123, м.Київ, 

вулиця Свiтлицького, 35
4. Міжміський код, телефон та факс 044-433-03-00 044-436-06-03
5. Електронна поштова адреса zat_biotop@diapr.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.biotop.ho.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв емiтента 07.04.2017 року при-

йнято рiшення про попереднє надання згоди Головi правлiння товариства 
на вчинення значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства : в т.ч., але не обмежуючись, право-
чини про придбання, вiдчуження, оренду, страхування майна, гарантiї, 
пiдряду, прав iнтелектуальної власностi, iнвестування,зовнiшньоекономiчнi, 
лiцензiйнi ;надання та отримання безвiдсоткових позик, поворотних 
фiнансових допомог ; продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних 
умов таких правочинiв, предметом яких є майно, грошовi кошти,роботи, по-

слуги та якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати 
прийняття такого рiшення.

Сукупна гранична вартiсть правочинiв 3500 тис.грн. Вартiсть активiв то-
вариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк (останньої рiчної 
звiтностi) становить 1541 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої 
рiчної звiтностi у вiдсотках '227,1%.

За даними реєстрацiйної комiсiї для участi у зборах зареєструвалися 
З акцiонери, якi володiють 10000 голосуючими акцiями товариства,що ста-
новить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Акцiй , 
викуплених товариством, несплачених або сплачених неповнiстю, якi раху-
ються на балансi Товариства немає.

Пiдсумки голосування iз Прийняття даного рiшення :
«ЗА» - 10000 голосiв, що становить 1ОО% голосiв акцiонерiв, якi зареє-

струвалися для участi та приймали участь у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй.

«ПРОТИ»- О голосiв,що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися для участi та

приймали участь у загальних зборах та є власниками 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 Шевчук Iрина Семенiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 07.04.2017

(дата)

07.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Член наглядової ради – Микитчак Ганна Дмитрiвна згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 0,1411%, 636,25 грн. Перебувала на посадi з 
12.03.2010р. по 07.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Член наглядової ради – Микитчак Iнна Михайлiвна, 
згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,1411%, 636,25 грн. Пере-
бувала на посадi з 12.03.2010р. по 07.04.2017р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 134/17 вiд 
07.04.2017року) щодо обрання членів Наглядової ради обрано: Член на-
глядової ради - Огнiвенко Олександр Петрович, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою 
в статутному капiталi 0,1411%, 636,25 грн. Попередньо займав посади: го-
лова Наглядової ради ВАТ «Уманське УМБ», ПрАТ «СМ-Україна». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно 
обрана на посаду термiном на 3 роки. Член наглядової ради – Микитчак 
Павло Павлович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
33,1923%, 149697,25 грн. Попередньо займав посади: член Наглядової 
ради ВАТ «Уманське УМБ», ПрАТ «СМ-Україна». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на посаду 
термiном на 3 роки. Член наглядової ради – Микитчак Василь Павлович, 
згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 33,1922%, 149697,00грн.
Попередньо займав посади: член Наглядової ради ВАТ Уманське УМБ», 
ПрАТ «СМ-Україна». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особа повторно обрана на посаду термiном на 3 роки. 

Член наглядової ради – Огнiвенко Лариса Миколаївна, згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 33,1920%, 149696,00 грн. Попередньо займа-
ла посади: член Наглядової ради ВАТ «Уманське УМБ», ПрАТ «СМ-Україна». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа по-
вторно обрана на посаду термiном на 3 роки.

Член наглядової ради – Микитчак Ганна Дмитрiвна згоди посадової осо-
би на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 0,1411%, 636,25 грн. Попередньо займала 
посади: член Наглядової ради ВАТ «Уманське УМБ», ПрАТ «СМ-Україна». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа по-
вторно обрана на посаду термiном на 3 роки. 

Член наглядової ради – Микитчак Iнна Михайлiвна, згоди посадової осо-
би на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 0,1411%, 636,25 грн. Попередньо займала 
посади:член Наглядової ради ВАТ «Уманське УМБ», ПрАТ «СМ-Україна». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа по-
вторно обрана на посаду термiном на 3 роки.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № 135/17 вiд 
07.04.2017р.) щодо обрання голови Наглядової ради Обрано головою на-
глядової ради – Огнiвенко Олександр Петрович, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою 
в статутному капiталi 0,1411%, 636,25 грн. Попередньо займав посади: го-
лова Наглядової ради ВАТ «Уманське УМБ», ПрАТ «СМ-Україна». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно 
обрана на посаду термiном на 3 роки.

3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Голова правлiння Сiгов О.А.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій) емітента / I. Загальні відомості / 1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХIД-2» / 2. Код за ЄДРПОУ 
20058639 / 3. Місцезнаходження 02096, м.Київ, Сормовська, будинок 3 / 
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044)566-60-24; +38(044)566-72-18 / 
5. Електронна поштова адреса shid- 2@aspectgroup.com.ua / 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації http://shid2.aspectgroup.com.ua 7. Вид особли-
вої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій / II. Текст повідомлення / 1.Пакет 
акцiй власника - фiзичної особи зменшився з 913 штук простих iменних 
акцiй емiтента, що складало 56,3233% вiд кiлькостi голосуючих акцiй 
емiтента до 0 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 0 % 
вiд кiлькостi голосуючих акцiй емiтента. 2.Пакет акцiй власника - 

фiзичної особи зменшився з 429 штук простих iменних акцiй емiтента, 
що складало 26.4651% вiд кiлькостi голосуючих акцiй емiтента до 
0  штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 0 % вiд кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента. 3.Пакет акцiй власника - фiзичної особи 
зменшився з 279 штук простих iменних акцiй емiтента, що складало 
17.2116% вiд кiлькостi голосуючих акцiй емiтента до 0 штук простих 
iменних акцiй емiтента, що становить 0 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй 
емiтента. 4.Частка акцiонера ТОВ «БУДТЕХНОЛОГIЇ ХОЛДИНГ» 
(мiсцезнаходження: 03022, м.Київ, вул. Ломоносова, 34-А) збiльшилась 
з 0 до 1621 штук простих iменних акцiй, що становить 100 % усiх голо-
суючих акцiй емiтента ПрАТ «СХIД-2». III. Підпис / 1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 2. Генеральний директор Литвинчук Петро Адамович / М.П. / 
(підпис) / 06.04.2017.

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«СХiд-2»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУблІЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «ГалаНтеРея»

2. Код за ЄДРПОУ: 01552517
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ вул.Куренiвська, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4196989 (044) 4196989
5. Електронна поштова адреса: galantereya@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: galantereya.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рішення про подовження повноважень прийнято Загальними зборами 

від 05.04.2017 р.
Подовження повноважень посадової особи виконано на підставі Про-

токолу №1/17 від 05.04.2017р.
1. Максименкова Раїса Анатоліївна (паспорт: серія СО номер 408930 

виданий 27.06.2000 р. Мінським РУГУ МВС України в м.Києві) подовження 
повноважень Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,1723%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,172%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який набуває повноважень особа: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Галантерея». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 145 акцій.

2. Касьяненко Лариса Дмитрівна (паспорт: серія СН номер 237506 ви-
даний 04.07.1996 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві) подовжен-
ня повноважень Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,2353%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,235%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Галантерея». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 198 акцій.

3. Оболонський Олександр Васильович (паспорт: серія СН номер 
617978 виданий 30.09.1997 р. Мінським РУГУ МВС України в м.Києві) по-
довження повноважень Члена Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,1343%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,134%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 1 рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради 
ПАТ  «Галантерея». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
113 акцій.

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

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

Голова правління  Гнатенко валерій Іванович

ПРат «олеКСаНдРІвСьКий РайаГРоХІм», 
код ЄДРПОУ 05488265, адреса: 84000, Донецька обл., Олександрівський 
р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24, (06269)2-11-24

відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 
07.04.2017р.:

- припинено повноваження Голови наглядової ради Мальцевої Наталії 
Констянтинівни, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ 
УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 
38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного 
капіталу Товариства. Перебувала на посаді Голови наглядової ради про-
тягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; 

- припинено повноваження члена наглядової ради Чеботарьової 
Олени Олександрівни, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським 
РВ ГУМВС України в Донецькій області 17.09.1997р., яка не є акціоне-
ром товариства. Перебувала на посаді члена наглядової ради протя-
гом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради Нємченко Ольги 
Іванівни, паспорт ВА 057616 виданий Олександрівським РВ ГУМВС Укра-
їни в Донецькій області 09.12.1995 р., яка не є акціонером товариства. 
Перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3 років. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на наступний термін Голову наглядової ради Мальцеву 
Наталію Констянтинівну, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрів-
ським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальце-
вій  Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що скла-
дає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Термін дії повноважень 
3  роки. На даний момент не є працівником товариства у зв’язку з ви-
ходом на пенсію. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

- обрано на наступний термін члена наглядової ради Чеботарьову 
Олену Олександрівну, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським РВ 
ГУМВС України в Донецькій області 17.09.1997р., яка не є акціонером то-
вариства. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займала протягом 
останніх 5 років: ПрАТ «Олександрівський Райагрохім»- в.о. головного 
бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано на наступний термін члена наглядової ради Нємченко Ольгу 
Іванівну, паспорт ВА 057616 виданий Олександрівським РВ ГУМВС Украї-
ни в Донецькій області 09.12.1995 р., яка не є акціонером товариства. Тер-
мін повноважень 3 роки. Посади, які займала протягом останніх 5 років: 
Олександрівське ПТУ № 148 – касир, ПРАТ «Олександрівський райагро-
хім» - бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

директор  Хоронько в.о.

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

основні відомості про емітента
Повне найменування – ПРиватНе аКЦiоНеРНе това-

РиСтво «РодоС»; Код за ЄДРПОУ – 14312157; Місцезнаходження 
– 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58; Міжміський код та телефон - 
(044) 596-52-22; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії –06.04.17р.; Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://
rodos.com.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності - Приватна Аудиторська фірма 
«НАДІЯ» (30220826). Річні загальні збори проведені 20.04.16р. Перелік пи-
тань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора. 3. Звiт наглядової 
ради. 4. Звiт ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту. 6. Розподiл прибутку i 
збиткiв. 7. Обрання директора. 8. Затвердження умов контракту з директо-
ром, обрання особи уповноваженої на пiдписання цього контракту. 9. Об-
рання ревiзора. 10. Затвердження умов договору з ревiзором, обрання осо-
би уповноваженої на пiдписання цього договору. Всi питання порядку 
денного було розглянуто. Всi звiти затвердженi. Затверджений порядок 
розподiлу прибутку. Обрано директора та ревізора, затверджено умови 

договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких 
договорiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку ден-
ного не було. Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звiтного 
та попереднього років не приймалось.

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 30917,2 18927.3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2792,4 2961.2
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Виробничі запаси 11278,3 5345.7
Сумарна дебіторська заборгованість 1332,7 349.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 14234,3 9016.9
Власний капітал 28081,7 17724.7
Статутний капітал 418,6 418.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25719,1 15362.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- --
Поточні зобов'язання і забезпечення 2835,5 1202.6
Чистий прибуток (збиток) 10357,0 4577.6

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеР-
Не товаРиСтво «КаГаРлиЦьКий РайаГРо-
ПоСтаЧ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00904517
3. Місцезнаходження: 09200, Київська обл., м.Кагарлик, вул.Комунар-

ська, буд.54
4. Міжміський код, телефон та факс: 0457354187
5. Електронна поштова адреса: Agro-e@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00904517.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст Повідомлення:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Кагарлицький 
Райагропостач» вiд 05.04.2017р. (протокол №1/17) прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: 
попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими 
суб'єктами господарювання протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства (розпорядження майновими пра-
вами, вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо), застави, iпотеки, при-
дбанням товарів, основних засобів і т.п.). Гранична сукупна вартість 
правочинів - 15000,0 тис.грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 352,8 тис.грн. Співвідношення гранич-
ної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 4251,7%. Загальна кількість голо-
суючих акцій - 656996, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах - 654976, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» приийнятття рішення - 654976, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» приийнятття рішення - 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Голова Правління Нарiжний вiталiй Григорович, 
06.04.2017р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеР-

Не товаРиСтво «аГРо ПаРтНеР»
2. Код за ЄДРПОУ: 05479668
3. Місцезнаходження: 09200, Київська обл., м.Кагарлик, вул.Кому-

нарська, буд.93
4. Міжміський код, телефон та факс: 0457354187
5. Електронна поштова адреса: ap39@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://05479668.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст Повідомлення:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Агро Парт-
нер» вiд 05.04.2017р. (протокол №1/17) прийнято рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попере-
дньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими 
суб'єктами господарювання протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства (розпорядження майновими 
правами, вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо), застави, iпотеки, 
придбанням товарів, основних засобів і т.п.). Гранична сукупна вар-
тість правочинів - 15000,0 тис.грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності – 1277,7 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 1173,98%. Загальна 
кількість голосуючих акцій - 2984059, кількість голосуючих акцій, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2982059, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення - 
2982059, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» при-
ийнятття рішення - 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Голова Правління Груша С.о., 06.04.2017р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Деревообробний завод «Явір» 

(код за ЄДРПОУ 19026166). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, 
вул.  Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 486-79-56. Електронна 
поштова адреса – yavir@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет  - www.yavir.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

2. текст повідомлення
Загальними зборами 06.04.17р. прийнято рішення про надання зго-

ди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 

2353 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 372655 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах – 371072 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 5880 шт., «проти» – 0 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вар-
тість послуг – 340,26 тис. грн. Співвідношення* – 14,46%; 2) Ринкова 
вартість послуг - 547 тис. грн. Співвідношення* – 23,25%; * - Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг до вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності.

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

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

директор Строкоус м.К., 06.04.17р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «деРево-
обРобНий Завод «явІР» (код за ЄДРПОУ 19026166). Місцез-
находження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – 
(044)  486-79-56. Електронна поштова адреса – yavir@artem.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет - www.yavir.kiev.ua. Вид особливої інформації – 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 06.04.17р., відбулися наступні 

зміни в складі посадових осіб:
2.1. Достроково припинені повноваження членів наглядової ради, які 

перебували на посаді 1 рік: ДАХК «Артем», код ЄДРПОУ 14307699, розмір 
пакету акцій – 51,00006%; Грищенко Марини Анатоліївни, розмір пакету 
акцій – 0,00019%; Смаля Станіслава Миколайовича, пакетом акцій не во-
лодіє.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Карпенко Антон 
Миколайович - представник акціонера ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 

14307699, розмір пакету акцій – 51,00006%), пакетом акцій не володіє, інші 
посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ПАТ «Геркулес» - головний 
інженер, ДАХК «Артем» - заступник директора департаменту, т.в.о. прези-
дента Компанії-голови правління; Смаль Станіслав Миколайович - пред-
ставник акціонера ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699, розмір пакету 
акцій – 51,00006%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав про-
тягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - президент Компанії-голова прав-
ління, почесний президент; Грищенко Марина Анатоліївна, акціонер, роз-
мір пакету акцій – 0,00019%, інші посади, які обіймала протягом останніх 
5  років – ДАХК «Артем», віце-президент.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних. Рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб.

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

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

директор Строкоус м.К., 06.04.17р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«деРевообРобНий Завод «явІР»
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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 товари-

ство по газопостачанню та 
газифiкацiї «Запорiжгаз» 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. 

Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

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

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. припинено з 05.04.2017р. повноваження 
члена Наглядової Ради Iан Бьорд (Ian Bird) - представника акцiонера ПЕС-
НЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 
294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо 
iнших посад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi зличини не має. Посадова особа перебува-
ла на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. припинено з 05.04.2017р. повноваження 
члена Наглядової Ради ( в т.ч. Голови Наглядової ради) Девiд Ентонi Хо-
вард Браун (David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕ-
РО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 
294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо 
iнших посад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi зличини не має. Посадова особа перебува-
ла на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р., а на посадi Голови На-
глядової ради перебувала з 27.05.2016 р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. припинено з 05.04.2017р. повноваження 
члена Наглядової Ради Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - 
представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA 
VENTURES LIMITED), НЕ 291552.

Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших по-
сад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. припинено з 05.04.2017р. повноваження 
члена Наглядової Ради Мiлькевича Вiталiя Павловича - представника 
акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. 

Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших по-
сад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
05.04.2017р. припинено з 05.04.2017р. повноваження члена Наглядової 
Ради Алешкiвської Галини Павлiвни - представника акцiонера ПАТ « НАК 
«Нафтогаз України». Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя, 
щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: з 2004 р. 
головний фахiвець ПАТ « НАК «Нафтогаз України». Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi зличини не має. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена На-
глядової Ради Алешкiвську Галину Павлiвну - представника акцiонера ПАТ 
« НАК «Нафтогаз України». Часткою в статутному капiталi Товариства не 

володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Iнформацiя, щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх пяти 
рокiв: з 2004 р. головний фахiвець ПАТ « НАК «Нафтогаз України». Непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який 
обрано особу: до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена Наглядової Ради Девiд 
Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), 
НЕ 294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо 
iнших посад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано осо-
бу: до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена На-
глядової Ради Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представ-
ник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), НЕ 291552.

Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших по-
сад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена На-
глядової Ради Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших по-
сад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена На-
глядової Ради Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник акцiонера 
СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), НЕ 290927. 

Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших по-
сад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
05.04.2017р. припинено з 05.04.2017р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691.Мiсцезнаходження: 
Крейгмур Чамберс, роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiнгiрськi остро-
ви (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands). 
Володiє 0,000004% статутного капiталу емiтента. Посадова особа перебува-
ла на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. припинено з 05.04.2017р. повноваження 
члена Ревiзiйної комiсiї (в т.ч. Голови Ревiзiйної комiсiї) ОРАТРА 
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. 
Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, 
Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 
1110, British Virgin Islands). Володiє 0,000004% статутного капiталу емiтента. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016р., 
а на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 24.11.2016р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена 
Ревiзiйної комiсiї Козаченко Андрiя Олександрович. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Iнформацiя, щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх пяти 
рокiв: з 2005р. головний фахiвець Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ « 
НАК «Нафтогаз України». Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
зличини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена Ревiзiйної комiсiї АВЕЛIО 
ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691.Мiсцезнаходження: Крей-
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гмур Чамберс, роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiнгiрськi острови 
(Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands). Володiє 
0,000004% статутного капiталу емiтента. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 05.04.2017р. обрано на посаду з 05.04.2017р. члена 
Ревiзiйної комiсiї ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS 
LTD), 1763693. Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, 
ВГ 1110, Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands). Володiє 0,000004% статутного 

капiталу емiтента. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
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 мiзiк олег володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2017
(дата)

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-
Ство «КоНотоПСьКий ХлІбоКомбІНат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Гене-

рала тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Конотопський хлібокомбінат» (надалі – емітент) від 06.04.2017  року 
(протокол №1 від 06.04.2017 року), прийнято рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надано 
згоду на вчинення емітентом значних правочинів, вартістю більше ніж 
25  відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності, які можуть вчинятися емітентом протягом не більше одного 
року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю  
80 000 тис.грн., предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;

б) придбання сировини та енергоносіїв;
в) послуги по переробці давальницької сировини.
Надано наглядовій раді емітента повноваження без отримання додат-

кового рішення загальних зборів акціонерів емітента приймати рішення про 
укладення значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів емітента за даними його останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 80 000 тис.грн., з 
усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись емітен-
том протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить: 7 268 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить: 1 100,71%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 715 903 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 715 903 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття вищезазначеного рішення – 0 штук.

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

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

2. Голова правління  ____________  в.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  06.04.2017 року
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоНотоПСьКий ХлІбоКомбІНат»

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

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
03336516
3. Місцезнаходження 
03039 м.Київ П.Сагайдачного, 29-а
4. Міжміський код, телефон та факс 
044 524-11-10 044 524-10-66
5. Електронна поштова адреса 
ukrlider@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
ucc.biz.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 Поло-
ження 

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

1. Обрано (продовжено термін повноважень) на посаду Голови На-
глядової ради Баранівського Володимира Васильовича (згоду на роз-
криття паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 06.04.2017 р., протокол №1. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 3,73%. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 4776 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобран-
ня. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ТОВ «ТД»УТС», директор . Не є представником акціонера (групи акці-
онерів) Не є незалежним директором.

2. Обрано (продовжено термін повноважень) на посаду члена На-
глядової ради Прохоренко Руслана Васильовича (згоду на розкриття 

паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів від 06.04.2017 р, протокол №1. Часткою в статутному капі-
талі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «Престиж-
буд», директор. Не є представником акціонера (групи акціонерів) Не є 
незалежним директором.

3. Обрано (продовжено термін повноважень) на посаду члена На-
глядової ради Данильченко Дмитра Олександровича (згоду на роз-
криття паспортних даних не надавав ) на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 06.04.2017 р, протокол №1. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 10,724%. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 13733 акцій. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 
переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: ТОВ «Престижбуд», директор. Не є едставником акціонера (гру-
пи акціонерів) Не є незалежним директором.

4. Обрано (продавжено термін повноважень) на посаду Ревізора 
Костову Юлію Анатоліївну (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дала) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 06.04.2017 р, 
протокол №1. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: ПрАТ «Укркомункомплект», юрист.

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

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

2.

Голова правління данильченко олександр 
михайлович

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

(дата) 

ПРат «УКРКомУНКомПлеКт»
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ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе това-
РиСтво «КоНотоПСьКий ХлІбоКомбІНат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Ге-

нерала тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ii. текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат» (надалі — емі-
тент) від 06.04.2017 року (протокол №1 від 06.04.2017 року), відбулися 
зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента — Шах-
новського Анатолія Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 99 простих 
іменних акцій, що дорівнює 0,011315% розміру статутного капіталу емі-
тента, загальною номінальною вартістю 24,75 грн. На зазначеній посаді 
перебував — з 23.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента — Ан-
дрійченка Олександра Леонідовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 98 про-
стих іменних акцій, що дорівнює 0,011200% розміру статутного капіталу 
емітента, загальною номінальною вартістю 24,50 грн. На зазначеній по-
саді перебував — з 23.04.2014 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента — Бон-
даренка Олександра Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба часткою в статутному капіталі емітента — не володіє. На зазначеній 
посаді перебував — з 23.04.2014 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента — Па-
сенкової Жанни Віталіївни (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
часткою в статутному капіталі емітента — не володіє. На зазначеній по-
саді перебувала — з 23.04.2014 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента — Філь 
Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2 простих імен-
них акцій, що дорівнює 0,000228% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 0,50 грн. На зазначеній посаді пере-
бував — з 23.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена правління емітента — Ремесник 
Оксани Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку із поданням посадовою особою відповідної заяви, у відпо-
відності до ст. 38 КзПП України. Посадова особа акціями емітента не 
володіє. На зазначеній посаді перебувала з 22.03.2016 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента — Шахновського Анатолія 
Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 
06.04.2017 року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 99 про-
стих іменних акцій, що дорівнює 0,011315% розміру статутного капіталу 
емітента, загальною номінальною вартістю 24,75 грн. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа займала посади: голова наглядової ради 
емітента, генеральний директор ТОВ «ІДК «Каскад». Член наглядової 
ради є акціонером емітента. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента — Андрійченка Олексан-
дра Леонідовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 

зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, 
з 06.04.2017 року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 98 про-
стих іменних акцій, що дорівнює 0,011200% розміру статутного капіталу 
емітента, загальною номінальною вартістю 24,50 грн. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа займала посади: член наглядової ради емі-
тента, директор ТОВ «Глобус-Інвест». Член наглядової ради є акціоне-
ром емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента — Бондаренка Олексан-
дра Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, 
з 06.04.2017 року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова 
особа часткою в статутному капіталі емітента — не володіє. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала посади: член наглядової 
ради емітента, директор ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ». Член 
наглядової ради є представником акціонера емітента — Шахновського 
Анатолія Євгеновича, який володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 99 простих іменних акцій, що дорівнює 0,011315% роз-
міру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 
24,75 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента — Пасенкову Жанну Віта-
ліївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 06.04.2017 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа част-
кою в статутному капіталі емітента — не володіє. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа займала посади: член наглядової ради емі-
тента, економіст з фінансової роботи емітента. Член наглядової ради є 
представником акціонера емітента — Повидиш Валентини Федорівни, 
яка володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 269804 про-
стих іменних акцій, що дорівнює 30,837068% розміру статутного капіталу 
емітента, загальною номінальною вартістю 67451 грн. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента — Філь Олександра Воло-
димировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 
06.04.2017 року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2 про-
стих іменних акцій, що дорівнює 0,000228% розміру статутного капіталу 
емітента, загальною номінальною вартістю 0,50 грн. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа займала посади: член наглядової ради емі-
тента, начальник відділу матеріально-технічного постачання емітента. 
Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом правління емітента — Кучму Любов Іванівну (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю об-
рання нового члена до складу правління емітента, з 06.04.2017 року. 
Посадову особу обрано терміном до 21.03.2021 року. Посадова особа 
часткою в статутному капіталі емітента — не володіє. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа займала посади: заступник головного бух-
галтера емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має;

На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного това-
риства «Конотопський хлібокомбінат» (надалі — емітент) від 
06.04.2017 року (протокол №6 від 06.04.2017 року), відбулися зміни в 
складі посадових осіб емітента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емітента — Шахновського Анатолія 
Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання голови наглядової ради емітента, з 06.04.2017 року. 
Посадову особу обрано на термін повноважень наглядової ради емітен-
та, а саме на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статутному капі-
талі емітента в розмірі 99 простих іменних акцій, що дорівнює 0,011315% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 
24,75 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: 
голова наглядової ради емітента, генеральний директор ТОВ «ІДК «Кас-
кад». Голова наглядової ради є акціонером емітента. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління  ____________  в.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  06.04.2017 року
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоНотоПСьКий ХлІбоКомбІНат»
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ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-
Ство «КоНотоПСьКий ХлІбоКомбІНат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Гене-

рала тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення

У відповідності до рішення річних загальних зборів акціонерів Приват-
ного акцiонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат» (надалі – То-
вариство) від 06.04.2017 року (протокол №1 від 06.04.2017 року), прийня-
то рiшення про схвалення вчинених Товариством в 2016 році значних 
правочинів, а саме:

1) укладеного договору купівлі-продажу з ТОВ «АТБ-маркет» на за-
гальну суму 4 653,3 тис.грн. щодо купівлі-продажу товару, визначеного 
специфікаціями до нього. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає:  
4 653,3 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 7 268 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 64,02%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 715 903 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 715 903 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

2) укладеного договору купівлі-продажу з ФОП Андрущенко Н.І. на за-
гальну суму 9 015 тис.грн. щодо купівлі-продажу товару, визначеного спе-
цифікаціями до нього. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає:  
9 015 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 7 268 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 124,04%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 715 903 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 715 903 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

3) укладеного договору купівлі-продажу з ФОП Дементьєв В.І. на за-

гальну суму 3 796,9 тис.грн. щодо купівлі-продажу товару, визначеного 
специфікаціями до нього. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає:  
3 796,9 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 7 268 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 52,24%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 715 903 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 715 903 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття вищезазначеного рішення – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

4) укладеного договору купівлі-продажу з ТОВ «Газпостач-Черкаси» на 
загальну суму 330,6 тис.грн. щодо придбання сировини та енергоносіїв. 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства, складає: 330,6 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 7 268 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 4,55%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 715 903 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 715 903 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

5) укладеного договору купівлі-продажу з ПАТ «Сумиобленерго» на за-
гальну суму 1 027,3 тис.грн. щодо придбання енергоносіїв. Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства, складає: 1 027,3 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 7 268 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,13%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 715 903 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 715 903 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

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

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

2. Голова правління  ____________  в.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  06.04.2017 року
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоНотоПСьКий ХлІбоКомбІНат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство по га-
зопостачанню та газифiкацiї «Тернопільгаз». 2. Код за ЄДРПОУ: 03353503. 3. 
Місцезнаходження: 46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0352) 52-61-34; 25-36-55 (0352) 52-61-34; 25-36-55. 5. 
Електронна поштова адреса: ternopilgaz@emitent.net.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.tgaz.te.ua. 7. Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii. текст повідомлення
На Загальних зборах акціонерів ПАТ «Тернопільгаз» 06.04.2017 р. при-

йнято рішення (Протокол № 19 від 6.04.2017 р.) про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, для забезпечення розподілу при-
родного газу на території здійснення ліцензованої діяльності Товариством 
протягом, не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загаль-
ними зборами акціонерів, на:

- закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб гра-
ничною сукупною вартістю 400 000 тис. грн.;

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вар-
тістю 600 000 тис. грн.;

Граничною сукупною вартістю 1 000000 грн.
Вартість активів емітента за даними фінансової звітності за 2016 рік 

становить 359330 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними фінансової звітності 
2016 року становить 278,30%. Загальна кількість голосуючих акцій — 
1285610 шт, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах- 1256877 шт; Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» — 891621, «проти» — 0.

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

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

Голова правління Пат «тернопільгаз»  о. І. Караванський

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФiКаЦiї «теРНоПІльГаЗ»
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеРНiГiв-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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 14235422
3. Місцезнаходження: 14007 м. Чернігів проспект Миру, 231
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 53363 (04622) 53363
5. Електронна поштова адреса: a.pryhara@cn-avto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://chernigiv-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 

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Посадову особу –Голову Наглядової ради Козіса Олександра Микола-
йовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду з 05.04.2017 року на пiдставi рішення засідання Нагля-
дової Ради Товариства (Протокол №05/04/2017-1 вiд 05.04.2017 року). Об-
рання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Това-
риства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 
Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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 Ющенко олег леонідович

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

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

ПУблІЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеРНiГiвСьКа маКаРоННа ФабРиКа»

Код за ЄДРПОУ: 00382384; Місцезнаходження: вул. Комiнтерна , 23, 
м. Чернiгiв, Чернiгiвська область, 14017, міжміський код та телефон емі-
тента: (0462) 646139.

Розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії : 06.04.2017 року.

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

http://00382384.smida.gov.ua/
ТОВ Аудиторська фірма «ЛАНА», 37418340 проведений аудит фінан-

сової звітности за 2016 рік.
У 2016 році загальні збори не проводились у зв’язку з відсутністю кош-

тів для іх проведення.
За результатами звітного року рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.

основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5928 6495
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2912 3340
Довгострокові фінансові інвестиції 90 90
Запаси 1065 1021
Сумарна дебіторська заборгованість 1824 1904
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 140
Власний капітал 3317 3168
Статутний капітал 1395 1395
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2822 -2945
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 7 8
Поточні зобов’язання і забезпечення 2604 3319
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,02 0,03

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

0,02 0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5578600 5578600

бУСьКе ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «аГРоСеРвiС»

Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2016 рік
i.основні відомості про емітента

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

буське приватне акцiонерне 
товариство 
«агросервiс»05489804, 
80500, Львів. обл., 
м. Буськ,вул. Технiчна,3, 
0326421652

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

07.04.2017 року 

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

http://buskagroservice. informs.
net.ua

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

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперівза 2016 рік

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «СтРаХовi 
ГаРаНтiї УКРаїНи», 
33832772, м. Київ , Святошинський, 
03115, Київ, Львiвська22, 0445370387

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

07.04.2017

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

www.sgu.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

Прат «СтРаХова Ком-
ПаНiя «ГРаве УКРаїНа», 
ЄДРПОУ 19243047, 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, буд. 15, кв. 124, 
(032) 2935588, (044) 2795424 

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

07.04.2017 р.

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

http://www.grawe.ua/ua/Download_
risk.htm#1763-tab

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016рік

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
то ва РиСтво «ЗаКаР Пат-
iН веСт», 31826290, Закар патська 
область, 88000, м.Ужго род, вул.
Заводська , 12 , тел.(0312) 673707

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

28.03.2017р.

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

zakarpatinvest.emitents.net.ua

Голова правління Кунинець Є. П. Шепа м. в.
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«велта»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016р.
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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«велта», 21559409, 01015 м. Київ 
Печерський р-н вул.московська, 46/2, 
(044) 254-48-50

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

10.04.2017

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

http://www.velta.kiev.ua

Прат «КиївСьКе СПеЦiалiЗоваНе 
РемоНтНо-бУдiвельНе товаРиСтво»

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(відомості про зміну типу акціонерного товариства)  

ПрАТ «Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне 
товариство». Код за ЄдРПоУ 00293841.

1. Місцезнаходження 08200, Києво-Святошинський р-н, 
м. Iрпiнь, Пiвнiчна, б.54

2. Міжміський код, телефон та 
факс

04597-57-7-57, 5-75-92

3. Електронна поштова адреса ksrbt@i.ua
4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/ksrbt

текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 р. при-

йнято рiшення про змiну типу та назви Товариства з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київське спецiалiзоване ремонтно-
будiвельне товариство» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ки-
ївське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство». Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР: 05.04.2017 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні ві-
домості. 1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «КиївСьКе автотРаНСПоРтНе Пiд-
ПРиЄмСтво баКалеї». 2. Код за ЄДРПОУ: 21534734. 3. Місцезна-
ходження: вул. дегтярiвська, 29, м. Київ, 04119. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (044)4833942, (044)5019386. 5. Електронна поштова адреса: kapb@
emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.at-kapb.com.ua.  
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента. II. Текст повідомлення. Найменування уповноваженого органу емі-
тента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори 
акціонерів. Дата прийняття рішення – 06.04.2017р. Зміст такого рішення із 
зазначенням підстав - на підставі рішення акціонерів (Протокол №2017/04/06 
від 06.04.2017р.) переобрано на ту саму посаду директора товариства у 
зв`язку із закінченням терміну, на який він був обраний. 1. Припинено 
повноваження - директор Гончаренко олександр олександрович (не дав 
згоди на розкриття паспортних даних), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, розмір пакета акцій (у відсотках) – 90,298507%, пере-
бував на посаді Директора з 04.04.2012. 2. обрано (переобрано на ту саму 
посаду) – директор Гончаренко олександр олександрович; строк, на який 
призначено (обрано) особу – 5 років; інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років - Директор ПрАТ «КАПБ». III. Підпис. 1. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. директор 
Гончаренко олександр олександрович. 06.04.2017

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«меблева ФабРиКа iмеНi в.божеНКа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну типу акціонерного товариства) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА ФАБРИКА IМЕНI В.БОЖЕНКА». 
Код за ЄдРПоУ 00274708

1. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Боженка, 86
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 206-12-28 (044) 206-12-28
3. Електронна поштова адреса bogenko86@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
mfb

текст повідомлення
Дата прийняття рiшення - 30.03.2017р. Найменування уповноваженого 

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - загальнi збори акцiонерiв 
(Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р.). Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР - 06.04.2017р. Повне найменування акцiонерного товари-
ства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА ФА-
БРИКА IМЕНI В.БОЖЕНКА». Повне найменування акцiонерного товари-
ства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА 
ФАБРИКА IМЕНI В.БОЖЕНКА».

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ». 
2. Код за ЄДРПОУ: 04827073. 3. Місцезнаходження: 61002 м. Харків, вул. Ал-
чевських, буд.43. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 732-53-08, (057) 
732-53-08. 5. Електронна поштова адреса: usaem@maxima.kharkov.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.usaem.in.ua 7. Вид особливої 
інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента

ІІ. текст Повідомлення Згідно з рішенням Наглядової ради Товари-
ства №0304/2017 від 03.04.2017р. подовжено повноваження на посаді 
Голова Правління Товариства Гармаш Олексію Олександровичу (пас-
порт МК №084956 виданий 05.04.1996р. Московським РВХМУУМВС 
України в Харківській обл.) терміном до 31.03.2020р. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі - 0,0007%, розмір частки в статутному капі-
талі емітента становить - 0,0007%. Обґрунтування змін - рішення На-
глядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади (протягом останніх п'яти років): 
обіймає посаду Голова Правління АТ «ПСАЕМ» з 2006р. Працює на по-
саді член Правління АТ «Харківська автобаза №2». Згідно з рішенням 
Наглядової ради Товариства №0304/2017 від 03.04.2017р подовжено 

повноваження на посаді Член Правління Товариства Токарєву Володи-
миру Васильовичу (паспорт МН №068850 виданий 26.10.2001р. Москов-
ським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.) терміном до 31.03.2020р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0007%, розмір част-
ки в статутному капіталі емітента становить - 0,0007%. Обґрунтування 
змін - рішення Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останніх 
п'яти років): обіймає посаду Член Правління АТ «ПСАЕМ» з 2006р. Пра-
цює на посаді Начальник Управління Механізації АТ «ПСАЕМ». Згідно з 
рішенням Наглядової ради Товариства №0304/2017 від 03.04.2017р по-
довжено повноваження на посаді Член Правління Товариства Любченко 
Сергію Миколайовичу (паспорт ММ №570005 виданий 30.05.2000р. 
Песочiнським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.) тер-
міном до 31.03.2020р. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки 
в статутному капіталі емітента немає. Обґрунтування змін - рішення На-
глядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади (протягом останніх п'яти років): обі-
ймає посаду Член Правління АТ «ПСАЕМ» з 2008р. Працює на посаді 
Начальник БМУ 2 АТ «ПСАЕМ».

iii. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Голова Правління Гармаш о.о. 
М.П. 04.04.2017

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «ПiвдеНСПеЦатомеНеРГомоНтаж»
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ПРодмаШ - веСеле»

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 «ПРОДМАШ - ВЕСЕЛЕ»
2. Код за ЄДРПОУ 14313895
3. Місцезнаходження 72202, смт. Веселе, вул. Миру, 20А
4. Міжміський код, телефон та факс (06136) 2-14-94 (06136) 2-14-94
5. Електронна поштова адреса prodmah_vesele@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації http://prodmashvs.wix.com/prodmash-vesele
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ii. текст повідомлення
За iнформацiєю, отриманою Товариством вiд ПАТ «НДУ» 05.04.2017: 

зменшився розмiр пакету голосуючих акцiй «Фiзичної особи», розмiр част-
ки зазначеної особи в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 
акцiй складав 15.9280%, пiсля змiни складає 0% та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав 19.8768%, пiсля 
змiни складає 0%; збiльшився розмiр пакету голосуючих акцiй «Фiзичної 
особи», розмiр частки зазначеної особи в загальнiй кiлькостi акцiй до 
змiни розмiру пакета акцiй складав 0%, пiсля змiни складає 15.9280% та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй скла-
дав 0%, пiсля змiни складає 19.8768%;

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 Пономарьов о.в.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУблiЧНе 
аКЦiоНеРНе товаРиСтво «дУНаЄвеЦьКе Пiд-
ПРиЄмСт во СiльГоСПтеХНiКа», 05519149, Україна 
Хмельницька обл. Дунаєвецький р-н 32400 м.Дунаївцi вул.Шевченка, 115, 
03858-33061

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: dunsgt.ucoz.ru

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватна аудиторська фiрма «Система-Аудит», 21337005

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

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

3. основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3159 2886
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2548 2452
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 60 50
Сумарна дебіторська заборгованість 544 383
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 1
Власний капітал 2418 2355
Статутний капітал 784 784
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1634 1571
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 741 531
Чистий прибуток (збиток) 63 24

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«КалУСьКий Завод бУдiвельНиХ 

маШиН»
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 
«Калуський завод будiвельних машин»

2. Код за ЄДРПОУ 01267876
3. Місцезнаходження 77300, м. Калуш, Iвано-Франкiвська обл.,  

Б.Хмельницького, 79
4. Міжміський код, телефон та факс 03472 6 63 26 03472 6 64 90
5. Електронна поштова адреса budmash@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.budmash.if.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
ii. текст повідомлення

29 березня 2017 року загальними Зборами акцiонерiв прийняте 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приват-
не i вiдповiдно змiну найменування з Публiчного акцiонерного товари-
ства «Калуський завод будiвельних машин» на Приватне акцiонерне то-
вариство «Калуський завод будiвельних машин».Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн 04.04.2017 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Хмарник анатолiй 

володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«НовоГРад-волиНСьКий ХлiбоЗавод»

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 
«Новоград-Волинський хлiбозавод»

2. Код за ЄДРПОУ 00377785
3. Місцезнаходження 11701, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Май-

дану, 10
4. Міжміський код, телефон та факс (04141)53004 (04141)56181
5. Електронна поштова адреса nv-hlib@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.nvhlib.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Наглядова рада 07.04.2017 р. прийняла рiшення (Протокол №3 вiд 

07.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 
вiдкриття невiдновлювальної кредитної лiнiї в сумi 2000 тис. грн. для при-
дбання обладнання. Вартiсть активiв емiтента станом на 31 грудня 2016 р. 
становить 17343 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 11.5%

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 Портянко Сергiй Федорович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)
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ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«дРУжКІвСьКе РУдоУПРавлІННя»

Повне найменування 
емітента:
організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдРПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товариство

00191796

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Поленова, 
буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

текст повідомлення:
07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 

акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №47) прийнято рiшення про схвалення 
укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Пред-
метом правочину (додаткової угоди №1 вiд 01.09.2016 р.) є збiльшення 
суми договору №799 вiд 01.09.2016 р. транспортування вогнетривкої 
глини, що належить Публiчному акцiонерному товариству «Веско», До-
нецька обл., м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 
00282049, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом правочину складає 
1 043 000 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 
2015 рiк складає 415 125 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» становить 0,2512%. 

Iнформацiя про укладання договору №799 вiд 01.09.2016 р. не роз-
кривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №47) прийнято рiшення про схвалення 
укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Пред-
метом правочину №280/16-Ф вiд 30.12.2016 р. є поставка металолому 
Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Метiнвест-Ресурс», 
м Марiуполь, вул.Ширшова 6А кiм.10, код за ЄДРПОУ 24819472, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину орiєнтовно становить 5 000 000,00 грн. без 
ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2015 рiк 
складає 415 125 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» ста-
новить 1,2044%. Iншi iстотнi умови правочину: умови оплати - в 
розмiрi100% загальної вартостi пiдготовленої до вiдвантаження партiї 
товару протягом 3 банкiвських днiв з дати отримання рахунка; договiр 
дiє до 31.12.2017 р. включно.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №47) прийнято рiшення про схвалення 
укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Пред-
метом правочину (додаткової угоди №1 вiд 16.01.2017 р.) є збiльшення 
обсягiв робiт, строкiв виконання робiт та цiни договору №371 вiд 
15.02.2016 р. про отримання робiт з розроблення документацiї з земле-
устрою вiд Публiчного акцiонерного товариства «Веско», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину складає 500 000 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 0,0998%. 

Iнформацiя про укладання договору №371 вiд 15.02.2016 р. не роз-
кривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

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

Генеральний директор  Є.в. Цимарман

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ЮКРейНiаН КемiКал ПРодаКтС»
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 «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ 
ПРОДАКТС»

2. Код за ЄДРПОУ 32785994
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вулиця Мечнико-

ва, б.2, лiтера А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)5380322 (044)5380344

5. Електронна поштова адреса lebeduk@ostchem-titan.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ucp.emitents.net.ua/ua/docs

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

ii. текст повідомлення
06 квiтня 2017 року акцiонер, що володiє 100% акцiй Приватного 

акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС», - 
ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) – при-
йняв рiшення: 

- Припинити повноваження Голови Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» Тимо-
щука Вадима Олексiйовича з 13 квiтня 2017 року за згодою сторiн.

Пiдставою для прийняття рiшення є заява Голови Правлiння 
ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» Тимощука Вадима 
Олексiйовича.

Тимощук Вадим Олексiйович часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, перебував на посадi з 16.06.2015 (вiдповiдно до 
Рiшень акцiонера вiд 15.06.2015 № 78 та вiд 20.04.2016 № 96).

Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних да-
них.

06 квiтня 2017 року акцiонер, що володiє 100% акцiй Приватного 
акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС», - 
ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) – при-
йняв рiшення: 

- Обрати на посаду Голови Правлiння Приватного акцiонерного 
товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» Шелемеху Владис-
лава Володимировича з 14 квiтня 2017 року строком на 5 (п’ять) рокiв 
до 14 квiтня 2022 року.

Пiдставою для прийняття рiшення є заява Шелемехi Владислава 
Володимировича.

Шелемеха Владислав Володимирович на протязi останнiх 5 рокiв 
займав посади: директор ООО «Чжен-Т», менеджер iз збуту ТОВ «ДЦ 
МЕЛIТТО», iнженер з органiзацiї працi 2 категорiї вiддiлу працi та 
заробiтної плати, заступник начальника планово-економiчного 
вiддiлу, заступник директора фiнансового ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН 
КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» (ПрАТ «Кримський ТИТАН»), керiвник проектiв 
ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС».

Шелемеха Владислав Володимирович не володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента. За даними ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ 
ПРОДАКТС», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особи не має.

Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Вiдповiдно до ч.2 ст.49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшення 
акцiонера, що володiє 100% акцiй акцiонерного товариства, має ста-
тус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади тимощук вадим олексiйович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.04.2017

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Каракубське хлібоприймальне підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 00957519
3. Місцезнаходження: 87543 Донецька обл., м. Маріуполь, вул.Та-

ганрозська, 76, офіс111
4. Міжміський код, телефон та факс: (050)326-52-65, (050)326-52-65
5. Електронна поштова адреса: karakubhpp@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://karakubhpp.emitents.
net.ua/ua/docs 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення 

відкликати з посади члена правління Вахеля Юрія Володимировича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рі-
шення - рішення наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 № 19). Ак-
ціями Товариства не володіє. Перебував на посаді члена правління з 
24.04.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення у 
зв’язку із закінченням терміну дії повноважень обрати на три роки го-
ловою правління Корнійко Дмитра Миколайовича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення на-
глядової ради (Протокол від 05.04.2017 № 19). Акціями Товариства не 
володіє. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років, - мене-
джер по закупiвлi, представник регiональний. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає.

Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення у 
зв’язку із закінченням терміну дії повноважень обрати на три роки на 
посаду члена правління Джарти Оксану Миколаївну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення 

наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 № 19). Акціями Товариства 
не володіє. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років, - 
бухгалтер-економiст, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення у 
зв’язку із закінченням терміну дії повноважень обрати на три роки на 
посаду члена правління Скрипченко Ольгу Василівну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішен-
ня наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 № 19). Акціями Товари-
ства не володіє. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти 
років, - контролер вiддiлу по торгiвлi зерном та управлiння елевато-
ром, фiнансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення у 
зв’язку із закінченням терміну дії повноважень обрати на три роки на 
посаду члена правління Осадчука Володимира Ілліча (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішен-
ня наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 № 19). Акціями Товари-
ства не володіє. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років, 
- генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати на три роки на посаду члена правління Мельниченко Вікторію 
Леонідівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення - рішення наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 
№ 19). Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала про-
тягом останніх п’яти років, - начальник юридичного відділу. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

2. Голова правління Корнійко д.м.  07.04.2017

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «КаРаКУбСьКе ХлІбоПРиймальНе ПІдПРиЄмСтво»

Повне найменування емітента:
 
організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдРПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Приватне акціонерне 
товариство «огнеупорнеруд»
Приватне акціонерне 
товариство
24464945

85050, донецька обл., 
добропільський р-н, с. 
октябрське (Шахово), 
октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

текст повідомлення:
07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 

акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» 
(протокол №26) прийнято рiшення про схвалення укладеного значного 
правочину. Предметом правочину №90 вiд 02.11.2016 р. є оренда зе-
мель промисловостi на земельну дiлянку площею 16,84 га, яка пере-
дається в оренду для будiвництва та експлуатацiї складу вогнетривких 
глин Октябрського родовища. Сума коштiв, що є предметом договору 
орiєнтовно складає 13 260 287,52 грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огне-
упорнеруд» за 2015 рiк складає 115 451 000 грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огне-
упорнеруд» становить 11,4856%.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» 
(протокол №26) прийнято рiшення про схвалення укладеного значного 
правочину. Предметом правочину №1729/16 вiд 12.10.2016 р. є отри-

мання послуг транспортно-експедиторського обслуговування переве-
зень вантажiв в залiзничному рухомому складi. Сума коштiв, що є 
предметом договору орiєнтовно складає 12 000 000,00 грн. Вартiсть 
активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2015 рiк складає 115 451 000 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 10,3940%.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв (№36 вiд 08.04.2016 р.) Наглядовою ра-
дою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (протокол №26) прийнято рiшення про 
схвалення укладеного значного правочину. Предметом правочину 
№1730/16 вiд 12.10.2016 р. є отримання транспортно-експедиторських 
послуг з органiзацiї перевезень вантажiв в залiзничному рухомому 
складi. Сума коштiв, що є предметом договору орiєнтовно складає  
36 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2015 рiк 
складає 115 451 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 
31,1820%.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» 
(протокол №26) прийнято рiшення про схвалення укладеного знач-
ного правочину. Предметом правочину №118ТЕО/16 вiд 01.11.2016 р. 
є отримання послуг транспортно-експедиторського обслуговування 
з органiзацiї перевезень вантажiв в залiзничному рухомому складi. 
Сума коштiв, що є предметом договору орiєнтовно складає  
12 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 
2015 рiк складає 115 451 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» 
становить 10,3940%.

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

Генеральний директор  Є.в. Цимарман

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«оГНеУПоРНеРУд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»

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

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

осіб емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Рішенням Голови Правління Товариства 07.04.2017 р. (Наказ від 
07.04.2017 р.) Зозуля Романа Миколайовича призначено на посаду 
головного бухгалтера Товариства за сумісництвом з 10.04.2017 р. Під-
става такого рішення: заява Зозуля Р.М., Наказ від 07.04.2017 р. Строк, 
на який призначено особу: безстроково. Згоди на розкриття паспорт-
них даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
головний бухгалтер, менеджер з фінансової звітності та аналізу госпо-
дарської діяльності.

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

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

2. Голова Правління Сушон а.І.  07.04.2017

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«УКРХаРЧоПРомСеРвiС»

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «ХаРКiвСь-
Кий елеКтРотеХНiЧНий Завод «тРаНС Зв`яЗоК» 

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 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 «Харкiвський електротехнiчний завод «Трансзв`язок», код 01056735, 
адреса: Україна, Харківська обл., 61009, м. Харкiв, вул. Достоєвського, 16, 
тел.: (057) 763-23-33.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://transsvyaz.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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «iНСтитУт 
ПаПеРУ», 31812534, Печер-
ський р-н, 01133, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/7, 044 -284-78-29

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

07.04.2017

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

www.institute-of-paper.com

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: вiдКРите аКЦiо НеР Не 
товаРиСтво СПеЦiальНоГо лiСо во Го ма Ши-
Но бУ дУ ваН Ня «житомиР СПеЦ лiС маШ», 00991284, 
Україна Житомирська обл. Богунський р-н 10029 м. Житомир Схiдна, 80, 
0412-36-72-89

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://lesmash.emitents.net.ua

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж», 35169487

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

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

3. основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1766 1789,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1333,3 1377
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 152,7 153,6
Сумарна дебіторська заборгованість 115,9 82,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,4 17,1
Власний капітал -1713,5 -2319,4
Статутний капітал 54,3 54,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3881,4 -4487,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1012 1012
Поточні зобов’язання і забезпечення 2467,5 3097
Чистий прибуток (збиток) 605,9 -183,9

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СПеЦтеХНІКа»

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 ТО-
ВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНІКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 04590228
3. Місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Каунаська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 558-66-52, 
 (044) 574-04-99
5. Електронна поштова адреса: spt@spt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.zvit.spt.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про виплату ди-

відендів
ii. текст повідомлення 

Дата прийняття Наглядовою радою ПрАТ «Спецтехніка» рішен-
ня про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати: 07.04.2017 р. 
Дата прийняття Загальними зборами акціонерного Товариства рі-
шення про виплату дивідендів: 06.04.2017 р. Дата складення пере-
ліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.05.2017 р. 
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів: 252 216 грн. Строк виплати дивідендів: початок 
06.04.2017 - кінець 06.10.2017. Спосіб виплати дивідендів: через 
депозитарну систему. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї 
суми дивідендів в повному обсязі. 

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

Голова правлiння  Кубрак в.в.
07.04.2017 р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «ЕР 
ЛIКIД ЄНАКIЄВЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 37837486
3. Місцезнаходження: 04112 м. Київ, вул. Ризька, 8 лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 583-00-89, (044) 583-00-88
5. Електронна поштова адреса: Oleksandr.Melyanchuk@airliquide.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://37837486.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Одноосібним Акціонером Товариства у зв’язку із закінченням терміну 
повноважень Голови Наглядової Ради Товариства 07 квітня 2017 року при-
йнято рішення обрати Головою Наглядової Ради Товариства, представника 
акціонера ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве», пана Муліне Мішель, Крістіана (що був 
раніше обраний на цю посаду згідно Протоколу Рішення Одноосібного Ак-
ціонера №31 від 07.04.2016 р.) на новий термін, строком на 1 (один) рік. 
Пiдстава такого рiшення: Рiшення Одноосібного Акціонера ПрАТ «Ер Лікід 
Єнакієве» (Протокол №34 від 07 квітня 2017 року). Паспортні дані фізичної 

особи: паспорт №10СI 08872, виданий 02.08.2010 р. Су-Префектурою де 
Антоні. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа про-
тягом останніх п’яти років: Директор Ер Лiкiд Юкрейн-СА, Директор депар-
таменту Ер Лікід СА-відповідальний за зону Європи, Директор компанії Ер 
Лікід Інжиніринг та Сервісис в Шампіні. 

Одноосібним Акціонером Товариства 07 квітня 2017 року прийнято рі-
шення обрати на новий термін (продовжити повноваження) Директора То-
вариства пана Понсона Бруно, Жана (що був обраний на цю посаду згідно 
Протоколу Рішення Одноосібного Акціонера №29 від 10.11.2015 р.), стро-
ком на 1 (один) рік на підставі відповідного дозволу на працевлаштування. 
Пiдстава такого рiшення: Рiшення Одноосібного Акціонера ПрАТ «Ер Лікід 
Єнакієве» (Протокол №34 від 07 квітня 2017 року). Паспортні дані фізичної 
особи: паспорт № 12DI65625, виданий Префектурою поліції 31.12.2012р. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Акціями 
Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п'яти років: заступник директора ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве», Керів-
ник проектного відділу компанії «Ер Лікід» в Росії та Керівник проектів ком-
панії Ер Лікід С.А. в Франції.

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

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

2. директор Понсон бруно, жан  07.04.2017

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «еР лiКiд ЄНаКiЄве»

оголошення  
про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності.

Мета проведення конкурсу – відбір суб’єкта оціночної діяльності для 
визначення ринкової вартості майна ПАТ «Херсонський суднобудівний 
завод» (код за ЄДРПОУ 14308500) у справі про банкрутство 
№923/1062/14.

Місцезнаходження майна та майнових активів -м. Херсон, Карантин-
ний острів 1.

Балансоутримувач оцінюваного майна та активів – ПАТ «Херсонський 
суднобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14308500).

Вимоги до претендентів та конкурсної документації для участі в кон-
курсі з відбору суб’єкту оціночної діяльності:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за задовільною формою;

- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно-

му складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде (якщо буде) додатково залуче-
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен-
денту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до-
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним);

- До конкурсної пропозиції належать відомості щодо ціни (вартості) 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та-
кож строк виконання робіт (у календарних днях) на умовах оплати здій-
сненої оцінки майна Банкрута - післяплата по результатам реалізації 
майна Банкрута у ліквідаційній процедурі.

- Копії документів завіряються претендентом, який відповідає за їх до-
стовірність.

Конкурсна пропозиція претендента повинна подаватися у запечатано-
му конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання ро-
біт (у робочих днях).

Комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, в яких тер-
мін виконання робіт не більше 30 (тридцяти) робочих днів.Конкурсна про-
позиція претендента подається поштою за адресою – 02166, м. Київ, 
вул. Жукова, буд. 45 кв. 86. Конкурсну документацію слід надсилати не 
пізніше ніж за 10 днів після виходу оголошення.Конкурсна документація 
подана пізніше встановленого строку, розглядатися не буде.

Ліквідатор ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» арбітражний ке-
руючий Менчак В.В. 

тел. 067 301 09 45.

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

приватне акціонерне товариство
«вінницяоблпаливо»

код ЄДРПОУ 01880670, місцезнаходження: 21021, місто Вінниця, 
вулиця Хмельницьке шосе 122, тел./факс (0432) 433223, 

електронна поштова адреса par@01880670.pat.ua,
власний веб-сайт в мережі Інтернет - www. 01880670.pat.ua
1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його 
прийняв: 07 квітня 2017року; Річні загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо».

2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема їх харак-
теру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 
07.04.2017 року по 07.04.2018 року (включно), вартість яких переви-
щує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одер-
жання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких ін-
ших банківських продуктів/послуг банківських установах; передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укла-

дання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. 
договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань 
будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомо-
го майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, 
оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з ді-
яльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

3. Гранична сукупна вартість правочинів: до 10 000,00 тис. грн 
4.Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінан-

сової звітності –64460,00 тис.грн.
5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): - 15,513%. 

6. Загальна кількість голосуючих акцій - 28883658 голосів шт; 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 

28883658 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» – 28883658 голосів; 

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

Генеральний директор ярмолюк м.в. пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, 
що він несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Пат «ХеРСоНСьКий СУдНобУдІвНий Завод»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІННиЦяоблПаливо»
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Публічне акціонерне товариство «Баранівське підприємство райагро-
промтехніка» (код за ЄДРПОУ 03739125), місцезнаходження – 12700, Жито-
мирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 
буд.30 (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення загальних збо-
рів акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»), які призначені на 
12 травня 2017 року за адресою: житомирська обл., баранівський ра-
йон, м. баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в актовій залі това-
риства). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників 
загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних збо-
рів 12 травня 2017 року, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реє-
страції о 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається на 24 годину 05 травня 2017 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прий-
няття рішення про припинення їх повноважень.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня та бюлетенів для кумулятивного голосування.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прий-
няття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік.

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2016 році.
8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціо-

нерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рі-

шення про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на під-
писання Статуту Товариства у новій редакції.

10. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Поло-
ження про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію 
Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принци-
пів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів На-
глядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів На-
глядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з го-
ловою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати до-

кумент, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам 
акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законо-
давства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайо-
митися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою Житомирська обл., 
Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в кабінеті 
№1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 
годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Пер-
шотравенська, буд.30 (в актовій залі). Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акуціонерів з документами: директор Товариства Душко Іван 

Пат «тРиКотажНа ФІРма «аРНІКа» (код за ЄДРПОУ 
00307543) повідомляє, що особлива інформація «Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», 
опублікована в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №67 від 07.04.17р. надана 

не в повному обсязі, а саме не вказано: загальна кількість голосуючих ак-
цій - 80244, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 59078, кількість голосуючих акцій, що проголосували«за» 
прийняття рішення - 59078, «проти» - 0.

ПовІдомлеННя ПРо виНеКНеННя оСобливої ІНФоРмаЦІї емІтеНта
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «альПаРІ баНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

1.3. Код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/zvitnist/
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу.

2. текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі То-

вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. 
Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про емі-
тента - відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
N з/п Дата 

прийняття 
рішення

Вид цінних 
паперів, що 

розміщуються

Кількість цін-
них паперів, 
що розміщу-
ються (шт.)

Сума цінних 
паперів, що 
розміщують-
ся (тис. грн.)

Частка від 
статутного 
к а п і т а л у 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
1 06.04.2017 прості іменні 

акції
78 000 78 000 63,93

Зміст інформації: 1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів 
на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що 
прийняв таке рішення: 06.04.2017 року позачерговими Загальними зборами 
акціонерів (рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» №6/2017 від 
06.04.2017) прийнято рішення про внесення змін до Рішення про приватне 
розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» затвердженого Додатком 1 до Рішен-
ня Єдиного Акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» №1/2017 від 10.02.2017 року.
2. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публіч-
ний, приватний). Розміщуються прості іменні акції в кількості 78 000 (сімде-
сят вісім тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень 
кожна, на суму 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) гривень. Спосіб роз-
міщення – приватне виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

3. Розмір збільшення статутного капіталу банку становить: 78 000 000,00 
(сімдесят вісім мільйонів) гривень. Розміщення акцій буде здійснюва-
тись за ринковою вартістю. Відповідно до Звіту про оцінку вартості цін-
них паперів, що визначена суб’єктом оціночної діяльності, ринкова вар-
тість простих іменних акцій Банку становить 1 000,00 грн. за одну 
акцію.
4. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку 
вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітен-
та, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату 
прийняття цього рішення складає 63, 93 %;
5. Права, які отримують власники простих іменних акцій, визначені чин-
ним законодавством України та Статутом банку.
6. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції, що пропонується до роз-
міщення: здійснюється в національній валюті за наступними реквізитами: 
Одержувач: ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», код за ЄДРПОУ одержувача 38377143, 
рахунок № 500440000001, код банку 380894.
7. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання 
отриманих коштів - кошти в сумі 78 000 000,00 грн. залучені від приват-
ного розміщення акцій, в повному обсязі будуть використані: - збільшен-
ня обсягів кредитних операцій корпоративними клієнтами ( в т.ч. з клієн-
тами малого та середнього бізнесу) – 34 000 000,00 грн.; - збільшення 
обсягів кредитних операцій клієнтами індивідуального бізнесу (фізични-
ми особами) – 3 000 000 ,00 грн.; - збільшення вкладень в державні 
цінні папери та боргові цінні папери, емітовані Національним банком 
України – 41 000 000,00 грн..
8. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: прості іменні 
акції не можуть бути конвертовані.
9. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. Укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
здійснюється в один етап: 19.05.2017 р. по 19.06.2017 р. включно кожного 
робочого дня з 9:00 до 17:00). Другий етап не здійснюється, оскільки від-
повідно до рішення про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». 

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

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

в.о. Голови Правління Перелигін Є.Є.,  06.04.2017 р.

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «баРаНІвСьКе ПІдПРиЄмСтво РайаГРоПРомтеХНІКа»
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Олександрович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного: www.brapt.ho.ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
 Найменування показника період

2015 рік 2016 рік
Усього активів 2040 1335
Основні засоби 580 503
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 471 369
Сумарна дебіторська заборгованість 449 382
Грошові кошти та їх еквіваленти 540 81

Нерозподілений прибуток -661 -1486
Власний капітал 2056 2056
Статутний капітал 454 454
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 191 311
Чистий прибуток (збиток) 723 -825
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1817535 1817535
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

20 18

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРиватНе 
аКЦiоНеРНе товаРиСтво «Свiт меблiв - УКРаїНа», 
1.2.Код за ЄДРПОУ: 03366434, 1.3.Місцезнаходження: 20340, Умансь-
кий р-н, с.Паланка, вул.Польова,2, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: 
(04744) 4-86-86 (04744) 4-86-90, 1.5.Електронна поштова адреса: 
03366434@at24.com.ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: http://svitmebliv.
at24.com.ua/, 1.7.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів

2.текст повідомлення: 
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 134/17 вiд 07.04.2017року 

прий няте рішення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладання 
Товариством значних правочинів, предметом (характером) яких є: одержання 
Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/
послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 
укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору 

поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; до-
говорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, 
купівлі-продажу, експортних договорів, надання послуг Товариства.

Вартість активів емітента 108548 тис.грн.
Гранична сукупна вартість значних правочинів 150 000 тис.грн.
Співвідношення 138,18 %
Загальна кількість голосуючих акцій: 1 804 000;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних 

зборах: 1 804 000;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

1 804 000;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не перед-

бачені законодавством, Статутом Товариства не визначені.
3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Голова правлiння Сiгов о.а.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «РемоНтНо-бУдІвельНа дІльНиЦя 
«одеСГоловПоСтаЧ», 05514198, 65082 м. Одеса, вул. Преоб-
раженська, буд.11, (048) 723-55-56.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05514198.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215.

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 01.04.2016 р. Чергові (річні) загальні збори акціонерів були скликані 
за ініціативою Наглядової ради товариства. Пропозиції щодо порядку ден-
ного надійшли від акціонера ПрАТ «РБД «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ», голови 
Наглядової ради Шляхтіна В.М. Пропозицій щодо зміни або доповнень до 
порядку денного з боку інших осіб не надходило. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної ко-
місії. 2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів То-
вариства. 3. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 4. Звіт Наглядової Ради про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки. 6. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку за підсумками 
діяльності Товариства у 2015 році. 8. Відкликання голови та членів Нагля-
дової ради Товариства. 9. Визначення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладені з головою 
та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. 
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання 
повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних 
правочинів на 2016 р. голові правління Товариства. Схвалення значних 
правочинів, вчинених Товариством протягом 2015 року. За розглядом пи-
тань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Обрати лічильну 
комісії у кількості двох осіб у складі: голова Стеганцова Г.П., член Буймо-
вич О.М. 2. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів То-

вариства. 3. Затвердити звіт Голови правління Товариства, визнати роботу 
правління у 2015 році задовільною. 4. Затвердити звіт Наглядової Ради 
Товариства, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році задо-
вільною. 5. Затвердити звіт та висновки Ревізора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 6. Затвердити 
річний звіт Товариства за 2015 рік. 7. Чистий прибуток за підсумками ді-
яльності Товариства у 2015 році у сумі 8,8 тис. грн. спрямувати на розвиток 
товариства. Дивіденди за звітний рік не нараховувати та не виплачувати. 
8. Відкликати голову та членів Наглядової ради Товариства. 9. Затвердити 
склад Наглядової ради у кількості 3 осіб. 10. Обрати Наглядову раду у 
складі: Шляхтін В.М., Чаплік С.В., Асатурова Л.С. Проводилось кумулятив-
не голосування, за кожного обраного кандидата надано 547005 голосів. 
11. Затвердити умови цивільно - правових договорів, що будуть укладені з 
членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голові правлін-
ня. 12. Надати повноваження по прийняттю рішень про вчинення Товари-
ством значних правочинів голові правління, на суму яка не перевищує  
30 млн. грн. Попередньо схвалити рішення про вчинення Товариством зна-
чних правочинів. Схвалити та затвердити значний правочин, який було вчи-
нено Товариством у 2015 році. Рішення прийняте 547005 голосами, що 
складає 84,05% загальної кількості голосів. Рішення по питанням з 1 по 9, 
11 порядку денного прийняте 547005 голосами, що складає 100,00% голо-
сів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій. Позачергові збори у звітному 
періоді не проводились.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  17217.8  7098.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1727.7  1149.8
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  3404.5  2596.9
Сумарна дебіторська заборгованість  3710.7  1298.4
Грошові кошти та їх еквіваленти  7797.8  2053.1
Власний капітал  4738.0  4311.4
Статутний капітал  162.7  162.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  54.1  10.4
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  12479.8  2786.8
Чистий прибуток (збиток)  43.7  8.8

Голова правління  Фрідман олександр марленович
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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 

«Ренесанс Життя»
2. Код за ЄДРПОУ: 33948564
3. Місцезнаходження: 04112 м. Київ, вул. Ризька, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445377522, 0445377522
5. Електронна поштова адреса: lawyer@renlife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.renlife.com.ua/
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 

Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №23 від 
06.04.2017р.) було прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Правління Товариства Іваненко Юлії Степанівни з 06 квітня 
2017 року (згоди на розкриття паспортних даних не надано), на під-
ставі її заяви. Іваненко Юлія Степанівна часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

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

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

2. Голова правління  богдан о.Є.
07.04.2017

РиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«РеНеСаНС життя»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Обухiвське автотранспортне пiдприємство 13238», 05538796, 
вул Трипільська,33, м.Обухiв, Обухiвський, Київська область, 08700, 
(04572) 5-65-67.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://atp13238.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
– фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА « ІОН-АУДИТ», 39264919

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2016 року. Кво-

рум зборів: 87,36% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

ПоРядоК деННий:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-

вноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та осно-

вні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2015 рік.

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. 
Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками 
роботи за 2015 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2015 рік.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 
новій редакції , що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні то-
вариства»

8. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються 
в процесі господарської діяльності Товариства.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2016р.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку ден-
ного розглянуто по ним прийнято рішення.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2015-2016 році не 
нараховувались і не виплачувались.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 9166 9979
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8444 9216
Довгострокові фінансові інвестиції 105 105
Запаси 52 71
Сумарна дебіторська заборгованість 503 412
Грошові кошти та їх еквіваленти 62 172
Власний капітал 5773 5255
Статутний капітал 839 839
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2160 -2678
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 3565
Поточні зобов’язання і забезпечення 3393 1159
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,16 -0,09

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

0,16 -0,09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3357996 3357996
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

ПУблІЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «обУХiвСьКе автотРаНСПоРтНе ПiдПРиЄмСтво 13238»

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 «КиївСьКа 
ПмК-237», 01354579, вул.Зої 
Космодем’янської, 15, м.Бориспiль, 
Бориспiльський, Київська область, 
08300, (295) 6-26-16

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

05.04.2017

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

http://pmk237.pat.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«медтеХСеРвІС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2016 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС», 
23154929, 
Московський проспект, буд.21-Б, 
м.Київ, 04073, (044) 464-49-72

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

06.04.2017

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

medtechservice.com.ua
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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 «СПеЦтеХНiКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 04590228
3. Місцезнаходження: 02160 м. Київ, вул. Каунаська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 574-04-99, (044) 574-04-99
5. Електронна поштова адреса: spt@spt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zvit.spt.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішення про зміни посадових осіб емітента прийнято Наглядовою радою 

ПрАТ «Спецтехніка» від 06.04.2017 р., Протокол № 04/17-НР у зв’язку із за-
кінченням строку повноважень.

Посадова особа Кубрак Вадим Володимирович, яка займала посаду Голо-
ви правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,712%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2014 р. по 06.04.2017 р. 
Посадова особа Мізін Руслан Васильович, яка займала посаду члена правлін-
ня — фінансового директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2014 р. 
по 06.04.2017 р. Посадова особа Даневич Надія Михайлівна, яка займала по-
саду Члена правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2014 р. по 
06.04.2017 р. Посадова особа Кубрак Вадим Володимирович призначена на 
посаду Голови правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,712 
%. Строк, на який призначено особу: з 10.04.2017 р. по 10.04.20 р. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови наглядової 
ради ПрАТ «Спецтехніка». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: володіє 380 акціями емітента. Посадова особа Мізін Руслан Васильович 
— призначена на посаду члена правління — фінансового директора. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено особу: 
з 10.04.2017 р. по 10.04.20 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: фінансовий директор ПрАТ «Спецтехніка». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: акціями емітента не володіє. Посадова особа 
Даневич Надія Михайлівна, призначена на посаду члена правління. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено особу: 
з 10.04.2017 р. по 10.04.20 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: головний бухгалтер ПрАТ «Спецтехніка». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: акціями емітента не володіє. 

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані відсутня оскіль-
ки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Голова правління  Кубрак в. в.
06.04.2017 

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «беРиСлавСьКий маШиНобУдІв-
Ний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження: 74300 Херсонська область, м.Берислав, вул. Вве-

денська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38; (05546)7-54-83
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента прий-

нято Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Бериславський машинобудівний завод» від 06.04.2017 р., Протокол №1 у 
зв'язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб. 

Посадова особа Боровик Микола Васильович, яка займала посаду Голови 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,000006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,000006% (1 шт.) Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
07.04.2016 р. по 06.04.2017 р.

Посадова особа Мельник Василь Іванович, яка займала посаду Члена На-
глядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,000006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000006% 
(1 шт.) Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.04.2016 р. по 
06.04.2017 р.

Посадова особа Мельник Михайло Іванович, яка займала посаду Члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.04.2016 р. по 06.04.2017 р. 

Посадова особа Мельник Ігор Анатолійович, яка займала посаду Члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,000006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,000006% (1 шт.). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
07.04.2016 р. по 06.04.2017 р.

Посадова особа Овсянікова Наталія Григорівна, яка займала посаду Чле-
на Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.04.2016 р. по 06.04.2017 р.

Посадова особа Лагута Валерій Володимирович, яка займала посаду Чле-
на Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.04.2016 р. по 06.04.2017 р.

Посадова особа Ваховський Леонід Вікторович, яка займала посаду Чле-
на Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.04.2016 р. по 06.04.2017 р.

Посадова особа Боровик Микола Васильович, обрана на посаду Члена 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000006%. 
Строк, на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: — начальник управ-
ління виробництва АТЗТ «Укрмашпром», заступник директора виробництва 
ТОВ «Укрпроммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
1 акція. Посадова особа є акціонером і представником акціонера — ТОВ 
«Укр проммаш».

Посадова особа Мельник Василь Іванович, обрана на посаду Члена На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000006%. 
Строк, на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Укр-
проммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. По-
садова особа є акціонером.

Посадова особа Мельник Михайло Васильович, обрана на посаду Члена 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, 
на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор з матерiально-
технiчного постачання ТОВ «Укрпроммаш», заступник директора виробни-
цтва ТОВ «Укрпроммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. 

Посадова особа Мельник Ігор Анатолійович, обрана на посаду Члена На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000006%. 
Строк, на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник юридич-
ного вiддiлу ТОВ «Укрпроммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 1 акція. Посадова особа є акціонером.

Посадова особа Овсянікова Наталія Григорівна, обрана на посаду Члена 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, 
на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «НВП»Транс 
Лок». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Посадова особа Лагута Валерій Володимирович, обрана на посаду Члена 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, 
на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний інженер ТОВ 
«Укрпроммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Посадова особа Ваховський Леонід Вікторович, обрана на посаду Члена 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, 
на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор з питань 
кадрів та побуту ТОВ «Укрпроммаш». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. 

Особи, що припинили повноваження та новообрані посадові особи непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. Інформація 
про паспортні дані відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її 
розкриття.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 

Голова правління  дрижак в.в. 07.04.2017 р.
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Дата 
вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Посада * Прізвище, ім’я, по батькові або повне 
найменування 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
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядої ради ПрАТ «ДБК-4» Сліпецький Володимир Михайлович д/в, д/в, д/в 2,000000
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Сліпецького Володимира Михайловича . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Голова Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюк Петро Степанович д/в, д/в, д/в 14,900000
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Шилюка Петра Степановича. Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Мойсеєнко Микола Миколайович д/в, д/в, д/в 2,600010
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Мойсеєнка Миколи Миколайовича . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Ткачук Олександра Володимирівна д/в, д/в, д/в 2,000000
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Ткачук Олександри Володимирівни . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Сенько Володимир Олександрович д/в, д/в, д/в 0,000820
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Сенька Володимира Олександровича . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Лавришин Руслан Григорович д/в, д/в, д/в 0,000410
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Лавришина Руслана Григоровича . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Сотніченко Марія Василівна д/в, д/в, д/в 0,131460
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Сотніченко Марії Василівни . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДК-4» Оленіч Валентина Василівна д/в, д/в, д/в 0,002460
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Оленіч 
Валентини Василівни . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» 23527052 30,000000
Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд» тому прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Відповідно до 
рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової 
ради юридичну особу ПАТ «ХК «Київміськбуд» в особі Катриченка Юрія Олексійовича. Юридична особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюк  

Петро Петрович
д/в, дв, д/в 0,001520

ПРиватНе аКІЦоНеРНе товаРиСтво «домобУдІвНий КомбІНат №4»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про 

зміну складу посадових осіб) емітента
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКІЦОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» 2. Організаційно-правова форма: 

Приватне акціонерне товариство; 3. Місцезнаходження: 04074, м. Київ, 
Лугова,13;  4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 5. Міжміський код та телефон, 
факс: (044) 430-96-66 6. Електронна поштова адреса: MV_DCK4@ukr.net; 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Зміст інформації:
У зв’язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР була Юридична особа, а 
саме ПАТ «ХК» Київміськбуд». ЗЗА прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» в повному складі. Рішенням ЗЗА 
(Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» № 33 від 05.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Шилюка Петра Петровича . Посадова особа перебувала на цій посаді з 20.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
05.04.2017 Припинено повноваження Голова Ревізійної комісії ПрАТ «ДБК-4» Тарасенко Інна Борисівна д/в, д/в, д/в 0,001640
Зміст інформації:
У зв’язку із зміною типу та найменуванням Товариства, а також обранням нового складу НР на новий термін, ЗЗА (Протокол № 33 від 05.04.2017 р.) 
прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Тарасенко Інни Борисівни. На посаді Голови Ревізійної комісії посадова особа 
перебувала з 22.04.2015 р.Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.
05.04.2017 Припинено повноваження член Ревізійної комісії ПрАТ «ДБК-4» Саченко Лариса Анатоліївна д/в, д/в, д/в 0,000410
Зміст інформації:
У зв’язку із зміною типу та найменуванням Товариства, а також обранням нового складу НР на новий термін, ЗЗА (Протокол № 33 від 05.04.2017 р.) прий-
нято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Саченко Лариси Анатоліївни. На посаді члена Ревізійної комісії посадова особа пере-
бувала з 22.04.2015 р.Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Припинено повноваження Член Ревізійної комісії ПрАТ «ДБК-4» Пономаренко Світлана Михайлівна д/в, д/в, д/в 0,000140
Зміст інформації:
У зв’язку із зміною типу та найменуванням Товариства, а також обранням нового складу НР на новий термін, ЗЗА (Протокол № 33 від 05.04.2017 р.) прий-
нято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Пономаренко Світлани Михайлівни. На посаді члена Ревізійної комісії посадова особа 
перебувала з 22.04.2015 р.Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюк Петро Степанович д/в, д/в, д/в 14,900000
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Шилюка Петра Степановича обрано членом Наглядової ради терміном 
на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Сліпецький Володимир Михайлович д/в, д/в, д/в 2,000000
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Сліпецького Володимира Михайловича обрано членом Наглядової 
ради терміном на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Мойсеєнко Микола Миколайович д/в, д/в, д/в 2,600010
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Мойсеєнко Миколу Миколайовича обрано членом Наглядової ради 
терміном на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Ткачук Олександра Володимирівна д/в, д/в, д/в 2,000000
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Ткачук Олександру Володимирівну обрано членом Наглядової ради 
терміном на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Сенько Володимир Олександрович д/в, д/в, д/в 0,000820
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Сенька Володимира Олександровича обрано членом Наглядової ради 
терміном на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Лавришин Руслан Григорович д/в, д/в, д/в 0,000410
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Лавришина Руслана Григоровича обрано членом Наглядової ради 
терміном на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Сотніченко Марія Василівна д/в, д/в, д/в 0,131460
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Сотніченко Марію Василівну обрано членом Наглядової ради терміном 
на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Оленіч Валентина Василівна д/в, д/в, д/в 0,002460
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Оленіч Валентину Василівну обрано членом Наглядової ради терміном 
на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Катриченко  

Юрій Олексійович
д/в, д/в, д/в 30,000000

Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Катриченка Юрія Олексійовича обрано членом Наглядової ради 
(представник акціонера ПАТ «ХК»Київміськбуд)» терміном на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюк Петро Петрович д/в, д/в, д/в 0,001520
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Шилюка Петра Петровича обрано членом Наглядової ради терміном на 
три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Голова Ревізійної комісії ПрАТ «ДК-4» Тарасенко Інна Борисівна д/в, д/в, д/в 0,001640
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Тарасенко Інну Борисівну обрано Головою Ревізійної комісії терміном 
на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Ревізійної комісії ПрАТ «ДБК-4» Саченко  

Лариса Анатоліївна
д/в, д/в, д/в 0,000410

Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Саченко Ларису Анатоліївну обрано Членом Ревізійної комісії терміном 
на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
05.04.2017 Обрано Член Ревізійної комісії ПрАТ «ДБК-4» Пономаренко  

Світлана Михайлівна
д/в, д/в, д/в 0,000410

Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 33 від 05.04.2017р.) Пономаренко Світлану Михайлівну обрано Членом Ревізійної комісії 
терміном на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Голова правління Прат «дбК-4»  тимошенко Сергій анатолійович
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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 «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 05495458
3. Місцезнаходження: 88000, Ужгород, О. Блистіва,20
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312660845, 0312660845
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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства 
(Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не на-
дана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає 
посаду Голова Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства 
(Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Бей Наталія Олександрiвна (не нада-
на згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає по-
саду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства 
(Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана 
згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду 
Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства 
(Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не нада-
на згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає по-
саду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства 
(Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не на-
дана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає 
посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку 
з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козіса Олександра 
Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних 
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська авто-
мобільна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у 
зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію 
Олександрівну (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних 
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових 
питань і маркетингових комунікацій. Розмір пакету акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомо-
більна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у 
зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Іго-
ря Васильовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових від-
носин. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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 й.й. Шпонтак

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 05.04.2017

(дата) 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 2. Код за ЄДРПОУ: 05495458 3. Місцезнаход-
ження: 88000, Ужгород, О. Блистіва, 20 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0312660845, 0312660845 5. Електронна поштова адреса: avtos@za.uz.ua 6. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua 7. Вид осо-
бливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відпо-
відного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-
ські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до 
раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з 
ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що 
не перевищує 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок); 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату; прийняття рішення: 16000 тис. грн.; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 16000тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 23652 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 67,64756%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
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зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ди-
лерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додат-
кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобі-
лів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. 
(п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 15000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 15000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 23652 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 63,41958%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ди-
лерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових 
угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів мар-
ки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гри-
вень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 23652 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 42,27972%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ди-
лерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод 
до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну 
суму, що не перевищує 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 
00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 63000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 63000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 23652 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 266,36225%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення:0.

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-
ські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомо-
білів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. 
(шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 62000 тис. грн;;

Гранична сукупність вартості правочинів: 62000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 23652 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
262,13428%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кре-
дитні договори 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;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 23652 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 169,11889%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дого-
вори 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 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених 
Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 23652 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 845,59445%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення:202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

8).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дого-
вори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір 
яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис. грн;;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 23652 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 422,79723%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 203017;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 202917; 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 й.й. Шпонтак

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 05.04.2017

(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «УНiвеРСал баНК»

2. Код за ЄДРПОУ 21133352
3. Місцезнаходження 04114, Київ, Автозаводська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс (+38 044) 391-57-96  

(+38 044) 390-54-19
5. Електронна поштова адреса office@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ii. текст повідомлення

На пiдставi письмової заяви Бiлонога Олексiя Вiкторовича вiд 23.03.2017 
року про припинення його повноважень як члена Спостережної ради ПАТ 
«УНIВЕРСАЛ БАНК» з 06.04.2017 року вiдбулися змiни складу посадових 
осiб емiтента. 

Припинено повноваження члена Спостережної Ради ПАТ «УНIВЕРСАЛ 
БАНК» Бiлонога Олексiя Вiкторовича (представник акцiонера БАЙЛIКАН 
ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED)) 06.04.2017 року. Бiлоног Олексiй Вiкторович 
— згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володiє часткою в 
статутному капiталi ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 16.01.2017 
року. 

На посаду Бiлонога Олексiя Вiкторовича на даний момент не призна-
чено жодного кандидата.

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 остапець олег володимирович
Перший заступник 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2017
(дата)

ШаНовНий аКЦІоНеРе!
Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», код ЄДРПОУ 00446434, міс-
цезнаходження: 80300, Україна, Львівська область, Жовківський р-н, 
м. Жовква, вул. Лесі Українки, буд.40 (далі — Товариство), відбудуться 
19.05.2017р. о 10:00 за адресою: 80300, Україна, львівська область, 
жовківський р-н, м. жовква, вул. лесі Українки, буд.40, адмінпримі-
щення. Реєстрація акціонерів буде проводитись 19.05.2017р. за місцем 
проведення зборів з 09:00 до 09:45. Для реєстрації аціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а для представників акціонерів — додатково дові-
реність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодав-
ства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24.00 год. 15.05.2017р.

ПеРелІК ПитаНь, вКлЮЧеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження  регламенту збо-

рів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови комісії з припинення(перетворення) про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016рр.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016рр.
6. Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2015-2016рр.
7. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів, які відбулися 

03.02.2015 року, щодо припинення Публічного акціонерного товариства 
«Рава-Руський маслозавод» шляхом перетворення у товариство з обме-
женою відповідальністю «Жовквамолоко»; щодо затвердження плану пе-
ретворення, порядку та умов здійснення перетворення; щодо затвер-
дження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за 
прийняття рішення про припинення (перетворення) Публічного акціонер-
ного товариства «Рава-Руський маслозавод»; щодо  порядку та умов об-
міну акцій Публічного акціонерного товариства «Рава-Руський маслоза-
вод», що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Жовквамолоко», що створюється шляхом 
перетворення.

8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-
ватне.

9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
11. Про уповноваження осіб на предcтавництво Товариства під час про-

ведення реєстраційних та інших необхідних дій для приведення у відповід-
ність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про 
Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» При-

ватного акціонерного товариства «Рава-Руський маслозавод».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

комісії з припинення(перетворення) Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Директора Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної ко-
місії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Дирек-
тором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними 

з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. 
до 18.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет № 1, а в день про-
ведення зборів — за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами — Плевако Валерій Вікторо-
вич. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті 
Товариства за адресою 00446434.infosite.com.ua

Довідки за телефоном: (03252) 61423. 
оСНовНІ ПоКаЗНиКи

фінансово-господарської діяльності  
Пат «Рава-Руський маслозавод»  

(тис.грн)

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік 2014 рік

Усього активів 2550 2054 2135
Основні засоби 1790 1659 1630
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0
Запаси 169 347 241
Сумарна дебіторська заборгованість 525 42 247
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 6 17
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(476) (783) (407)

Власний капітал (176) (483) (107)
Статутний капітал 300 300 300
Довгострокові зобов’язання 0 0 0
Поточні зобов’язання 2729 2540 1644
Чистий прибуток (збиток) 307 (371) (976)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 285715 285715 285715
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

39 35 61

ПУблІЧНое аКЦІоНеРНое товаРиСтво «Рава-РУСьКий маСлоЗавод»

ПАТ «УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12107» 
повідомляє, що в оголошенні про проведення  
загальних зборів акціонерів, опублікованому  

в Бюлетні відомості НКЦПФР №64 від 04.04.2017р.  
виявлено технічну помилку, а саме:

ПАТ «Ужгородське автотранспортне підприємство 12107» повідомляє 
про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться (замість 

03 травня 2017року слід читати 12 травня 2017року)…… 
…Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-

рах відбуватиметься, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на (замість 25 квітня 
2017 р. слід читати 05 травня 2017року)…….

…Замість «Порядок денний зборів» слід читати «Проект порядку 
денного зборів»

Пат «УжГоРодСьКе автотРаНСПоРтНе ПІдПРиЄмСтво 12107»
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Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдРПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРи-
Ство «веСКо»
Публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріальна, 
буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України «Про акцiонернi 

товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №7 вiд 
31.01.2017 р.) є зменшення суми договору №3374395 вiд 08.07.2016 р. 
добровiльного медичного страхування, укладеного з Приватним 
акцiонерним товариством «Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА», м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, 5, код за ЄДРПОУ 
13490997, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом договору становить 510 409,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ 
«Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» ста-
новить 0,0254%.

Iнформацiя про укладання договору №3374395 вiд 08.07.2016 р. не 
розкривалась, оскiльки рiшення про вчинення такого правочину було 
прий нято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину №279/16-Ф вiд 30.12.2016 р. є 
поставка металолому Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Метiнвест-ресурс», м. Марiуполь, вул. Ширшова 6А кiм.10, код за 
ЄДРПОУ 24819472, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума 
коштiв, що є предметом правочину орiєнтовно становить 5 000 000,00 
грн. без ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2015 рiк складає 
1 569 198 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,3186%. Iншi iстотнi 
умови правочину: умови оплати — в розмiрi 100% загальної вартостi 
пiдготовленої до вiдвантаження партiї товару протягом 3 банкiвських днiв 
з дати отримання рахунка; договiр дiє до 31.12.2017 р. включно.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№59) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової 
угоди №1 вiд 01.09.2016 р.) є збiльшення суми договору №799 вiд 
01.09.2016 р.про отримання послуг з транспортування вогнетривкої 
глини вiд Публiчного акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправ-
лiння», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул.Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 
00191796, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом правочину складає 1 043 000 грн. Вартiсть активiв ПАТ 
«Веско» за 2015 рiк складає 1 569 198 000 грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 0,0664%. 

Iнформацiя про укладання договору №799 вiд 01.09.2016 р. не роз-
кривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №1 вiд 
29.12.2016 р.) є збiльшення суми та продовження строку дiї до 31.03.17 р. 
договору №5354 вiд 04.01.2016 р. продажу ТМЦ Товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м.Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, код 
за ЄДРПОУ 38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума 
коштiв, що є предметом правочину складає 2 000 000 грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Веско» за 2015 рiк складає 1 569 198 000 грн. Спiввiдношення 

суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 0,1274%. 

Iнформацiя про укладання договору №5354 вiд 04.01.2016 р. не роз-
кривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину №250 вiд 01.02.2017 р. є на-
дання послуг автотранспортом, технiкою та обладнанням Товариству з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Ресурс», м.Київ, пров. Бехтерев-
ський, 12-б, код за ЄДРПОУ 39931341, що є афiлiйованою особою ПАТ 
«Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину орiєнтовно становить 
2 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 
2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,0999%. Iншi iстотнi 
умови правочину: розрахунки за наданi послуги Замовник здiйснює гро-
шовими коштами шляхом перерахунку на поточний рахунок Виконавця 
пiсля надання рахунка на оплату та пiдписання сторонами акта викона-
них послуг.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину №ШМ-2017-06-03-01 вiд 
06.03.2017 р. є отримання шлакових матерiалiв вiд Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Ресурс», м. Київ, пров. Бехтерев-
ський, 12-б, код за ЄДРПОУ 39931341, що є афiлiйованою особою ПАТ 
«Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину орiєнтовно становить 
5 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 
2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,2497%. Iншi iстотнi 
умови правочину: розрахунки за товар, що поставляється за договором, 
з врахуванням залiзничного тарифу та додаткових послуг, здiйснюються 
грошовими коштами шляхом 100% передоплати вартостi партiї товару та 
послуг на поточний рахунок Постачальника протягом 3-х банкiвських днiв 
вiд дати, вказаної в рахунку Постачальника, який надається Покупцю на 
пiдставi його письмової заявки. У специфiкацiї на кожну окрему партiю 
товару може бути встановлено iншi умови оплати. Договiр дiє до 
31.12.2017 року, а в частинi виконання зобов'язань — до повного вико-
нання сторонами своїх зобов'язань по договору.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №1 вiд 
16.01.2017 р.) є збiльшення обсягiв робiт, строкiв виконання робiт та цiни 
договору №371 вiд 15.02.2016 р. про виконання робiт з розроблення 
документацiї з землеустрою для Публiчного акцiонерного товариства 
«Дружкiвське рудоуправлiння»,Донецька обл., м. Дружкiвка, вул.Полено-
ва, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афiлiйованою особою ПАТ «Вес-
ко». Сума коштiв, що є предметом правочину орiєнтовно становить 
500 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 
2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,0249%. 

Iнформацiя про укладання договору №371 вiд 15.02.2016 р. не роз-
кривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину №160 вiд 06.03.2017 р. є прий-
няття в оренду рухомого складу вiд Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м.Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, код 
за ЄДРПОУ 38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума 
коштiв, що є предметом правочину орiєнтовно становить 12 000 000,00 
грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 0,5995%. Iншi iстотнi умови правочину: 
строк оренди становить 10 мiсяцiв та може бути подовжений за письмо-
вою згодою сторiн шляхом пiдписання додаткової угоди. Розмiр орендної 
плати встановлюється в сумi 804,00 грн. з ПДВ за кожну одиницю рухомо-
го складу на добу. Орендна плата здiйснюється не пiзнiше 5-го числа 
мiсяця, наступного за звiтним на пiдставi рахунка, виходячи з кiлькостi 
РС, кiлькостi днiв оренди на мiсяць та плати за оренду одного вагону на 
добу. Договiр дiє до 31.12.2017 року.

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «веСКо»
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07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 
рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №2 вiд 
30.12.2016 р.) є збiльшення орiєнтовної суми договору №5354 вiд 
04.01.2016 р. продажу ТМЦ Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМГ Трейдiнг», м.Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, код за ЄДРПОУ 
38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом правочину складає 2 500 000 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Вес-
ко» за 2015 рiк складає 1 569 198 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 
0,1593%. 

Iнформацiя про укладання договору №5354 вiд 04.01.2016 р. не роз-
кривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

07 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №59) прийнято 

рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №8 вiд 
28.02.2017 р.) є зменшення суми договору №3374395 вiд 08.07.2016 р. 
добровiльного медичного страхування, укладеного з Приватним акцiонер-
ним товариством «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА», м. Київ, 
вул. Авiаконструктора Антонова, 5, код за ЄДРПОУ 13490997, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом договору 
становить 509 425,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 
2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,0254%.

Iнформацiя про укладання договору №3374395 вiд 08.07.2016 р. не 
розкривалась, оскiльки рiшення про вчинення такого правочину було 
прий нято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

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

Генеральний директор  Є.в. Цимарман

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА», 
32133730, Харківська обл. Київський р-н 61070 м. Харкiв Рудика, 6, 
(057) 752-21-01

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.systema-tv.com

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТОВ «Фiрма «Даниленко i партнери», 38278138

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2016 проведено річні загальні збори. 

Порядок денний: (перелiк питань, що виноситься на голосування) 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «НВП «Система», прийняття рiшення про припинення 
їх повноважень. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «НВП «Система». 3. Затвердження порядку ведення 
(регламенту) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НВП «Система». 4. Звiт 
виконавчого органу про результати фiнансово-господар ської дiяльностi 
ПАТ «НВП «Система» у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 5. Звiт наглядової ради товариства про роботу за 2015 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Звiт ревiзiйної 
комiсiї товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду, та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї 
товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту ПАТ «НВП «Сис-
тема» за 2015 рiк. 8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 
2016 рiк. 9. Затвердження порядку покриття збиткiв за пiдсумками ро-
боти ПАТ «НВП «Система» у 2015 роцi. 10. Прийняття рiшення про 
припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради ПАТ «НВП 
«Система». 11. Обрання членiв наглядової ради ПАТ «НВП «Систе-
ма». 12. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудо-
вих) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з членами наглядової ради ПАТ «НВП «Систе-
ма». 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та 
членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «НВП «Система». 14. Обрання членiв 
ревiзiйної комiсiї ПАТ «НВП «Система». 15. Про затвердження умов 
договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами ревiзiйної 
комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з членами ревiзiйної комiсiї. Осiб, якi б надавали пропозицiї до перелiку 
з питань порядку денного не має. 

Розгляд питань з порядку денного: 
По першому питанню вирiшили: Затвердити склад лiчильної комiсiї: 

Обрати лiчильну комiсiю у складi: Слепак В. О, — голова лiчильної 
комiсiї; Михайловська Н.С. та Радiонова Ю.С. — члени лiчильної комiсiї. 
По другому питанню вирiшили: Обрати головуючим загальних зборiв — 
голову наглядової ради Лiсового В.П., секретарем — Воловик Л.О. По 
третьому питанню вирiшили: Затвердити порядок ведення (регламенту) 
загальних зборiв акцiонерiв. По четвертому питанню вирiшили: Затвер-
дити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi ПАТ «НВП «Система» за 2015 рiк. По п'ятому питанню 

вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. По шостому пи-
танню вирiшили: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. По сьомо-
му питанню вирiшили: Затвердити рiчний звiт ПАТ «НВП»Система» за 
2015 рiк. По восьмому питанню вирiшили: Затвердити основнi напрямки 
дiяльностi товариства на 2016 рiк. По дев'ятому питанню вирiшили: 
Здiйснити покриття збиткiв, отриманих за пiдсумками роботи за 2015 рiк 
за рахунок прибуткiв, отриманих у майбутнiх роках. По десятому питан-
ню вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової 
ради. По одинадцятому питанню вирiшили: Обрати членами наглядової 
ради: Корнiєнко А.Г., Волошину А.С., Стрельникова П.О., Павлюк Н.В., 
Кузуб Т.О. По дванадцятому питанню вирiшили: Затвердити умови 
договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами наглядової ради, 
уповноважити голову правлiння пiдписати вiд iменi товариства договори 
з членами наглядової ради. По тринадцятому питанню вирiшили: При-
пинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї. По чотирнадця-
тому питанню вирiшили: Обрати членами ревiвзiйної комiсiї: Фонд дер-
жавного майна України, Женiлову I.А., Пашковську Н.Г. По п'ятнадцятому 
питанню вирiшили: Затвердити умови договорiв (цивiльно-правових або 
трудових) з членами ревiзiйної комiсiї, уповновожити Голову правлiння 
товариства пiдписати вiд iменi товариства договори з членами ревiзiйної 
комiсiї.

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 підприємства 

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 21393 21506
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6613 6670
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10802 10833
Сумарна дебіторська заборгованість 561 605
Грошові кошти та їх еквіваленти 132 53
Власний капітал 20234 20287
Статутний капітал 30555 30555
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-17806 -17601

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 534 580
Поточні зобов’язання і забезпечення 625 639
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,002 -0,021

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 122220400 122220400
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

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво  
«НаУКово-виРобНиЧе ПiдПРиЄмСтво «СиСтема»
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до УваГи аКЦІоНеРІв
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІАСТРЕЛЛА», код 

за ЄДРПОУ: 33293530 (надалі — Товариство) повідомляємо про прове-
дення Чергових Загальних Зборів акціонерів 30 квітня 2017 року о 10:00 
год. за адресою: 01013, м.Київ, вул.будіндустрії, 7, приміщення акто-
вого залу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 25.04.2017р. Реєстрація акціонерів буде проводи-
тись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним: 

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-
гальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів. 2. Затверджен-
ня звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 
2016 рік. 3. Затвердження звіту Виконавчого органу про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4. Затвер-
дження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності То-
вариства за 2016 рік. 5. Затвердження річного фінансового звіту та ба-
лансу Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження порядку розподілу 
прибутку та виплати дивідендів за 2016 рік. 7. Припинення повноважень 
та відкликання Голови та членів правління. 8. Обрання Голови та членів 
правління. 9. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії 
(Ревізора). 10. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора). 11. Припинення по-
вноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства. 12. Об-
рання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради. 13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2017-18рр. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www.piastrella.com.ua/ 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів — дові-
реність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня про-

ведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 
до 18.00) за місцезнаходженням Товариства: 01013, м.Київ, вул.Будінду-
стрії, 7, в кабінеті Голови правління. Відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами особа: Голова правління Гудкова Т.К. 
Довідки за телефоном (044) 545-70-58. Підтверджую достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, Голова правління ПРАТ «ПІА-
СТРЕЛЛА» Гудкова Т.К.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПРат «ПІаСтРелла» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 114559 113007
Основні засоби 56464 56464
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2070 2070
Сумарна дебіторська заборгованість 20363 18808
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(55411)  (54716)

Власний капітал (40279)  (39584)
Статутний капітал 15132 15132
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 154838 152588
Чистий прибуток (збиток) (695) (6737)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1513200 1513200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
10.04.2017 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», № 68(2573).

ПРиватНое аКЦІоНеРНое товаРиСтво «ПІаСтРелла»

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 
«ЛЬВIВСЬКИЙ ЕЛЕГАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 01554278
3. Місцезнаходження 79035, мiсто Львiв, 

Зелена,147
4. Міжміський код, телефон та факс 0322700030 0322700032
5. Електронна поштова адреса elegant@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http//www.elehant.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Голова Наглядової Ради Столмов Євген Михайлович (паспорт серii 

КВ №431652, виданий Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 
09.06.2000 року) звiльнений 06.04.2017 року згiдно з рiшенням прийня-
тим на загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Львiвський Елегант» (Протокол 
№24 вiд 06.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. 
Перебував на посадi з 10.04.2014року (з переобранням).

Член Наглядової Ради Федишин Мар»яна Василiвна (паспорт серii КС 
№662786 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 
08.10.2008 року) звiльнена 06.04.2017 року згiдно з рiшенням прийнятим 
на загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Львiвський Елегант» (Протокол 
№24 вiд 06.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. 
Перебувала на посадi з 10.04.2014 року (з переобранням).

6 квiтня 2017 року загальнi Збори акцiонерiв емiтента прийняли 
рiшення (протокол №24 вiд 06.04.2017 року) у зв'язку з закiнченням стро-
ку повноважень Наглядової Ради емiтента, обраної 10.04.2014 року пе-
реобрати з 10.04.2017 року до наступних зборiв емiтента Головою На-
глядової Ради Товариства Столмова Євгена Михайловича (паспорт серiї 

КВ №431652, виданий 09.06.2000 року Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у 
Львiвськiй областi); володiє 576693 акцiями емiтента (19,285585% ста-
тутного капiталу). Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: 
внутрiшнiй аудитор ПрАТ КУА «Карпати-Iнвест», внутрiшнiй аудитор 
ТзОВ «Карпати-Брок». 

Непогашеної заборгованостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

6 квiтня 2017 року загальнi Збори акцiонерiв емiтента прийняли 
рiшення (протокол №24 вiд 06.04.2017 року) у зв'язку з закiнченням стро-
ку повноважень Наглядової Ради емiтента, обраної 10.04.2014 року пе-
реобрати з 10.04.2017 року до наступних зборiв емiтента Членом Нагля-
дової Ради Товариства Федишин Мар»яну Василiвну (паспорт серiї КС 
662786, виданий 08.10.2008 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвс 
ькiй областi); володiє 1 акцiєю емiтента (0,000033% статутного капiталу). 
Iншi посади, якi обiймал протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер-економiст 
ПрАТ КУА «Карпати-Iнвест». 

Непогашеної заборгованостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

6 квiтня 2017 року загальнi Збори акцiонерiв емiтента прийняли 
рiшення (протокол №24 вiд 06.04.2017 року) обрати з 10.04.2017 року до 
наступних рiчних зборiв Членом Наглядової Ради емiтента Бубняк Любов 
Степанiвну (паспорт серiї КВ №433139, виданий 02.06.2000 року 
Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi); володiє 10800 
акцiями емiтента (0,361170% статутного капiталу). Iншi посади, якi 
обiймала протягом останнiх 5 рокiв: товарозанвець ТзОВ «Венол-
Україна». 

Непогашеної заборгованостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Заводiн Костянтин Євгенович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «львiвСьКий елеГаНт»
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«НадiйНiСть»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
емітента цінних паперів за 2016р. 
І. основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
телефон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДIЙНIСТЬ», 
21502711, вул.Червоногвардiйська 22-А, м. Київ, 02094, Україна, 
(044)451-8631. 

2.Дата розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії:06.04.2017. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: nad.mbk.biz.ua. 
4. Аудиторська фірма:ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076. 
5. Інформація про загальні збори: чергові. 
Дата проведення: 28.04.2016р. Кворум зборів: 100 % до загальної кіль-

кості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загаль-

них Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних 

Зборах.
3. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2015 р.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р.
5. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2015р., покриття збитків То-

вариства. По усім питання порядку денного рішення прийняті та затверд-
женні більшістю голосів. 

6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не ви-
плачувались. 
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис.грн.2016/2015рр.)
Усього активів:544,8/597,1; Основні засоби (за залишковою 

вартістю):248,8/267,4; Довгострокові фінансові інвестиції:0/0; Виробничі 
запаси:0/0; Сумарна дебіторська заборгованість:259,1/292,8;  Грошові ко-
шти їх еквіваленти:0,2/0,2; Власний капітал:482,3/539,8; Статутний 
капітал:14/14; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-391,6/-334,1; 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення:0/0; Поточні зобов’язання і за-
безпечення: 62,5/57,3; Чистий прибуток (збиток)-57,5/-1,1;

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«житомиРЗооветПоСтаЧ»

Повідомлення про виникнення  
особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ».
2. Код за ЄДРПОУ 00727096.
3. Місцезнаходження 10019, м. Житомир, вул. Слобiдська, 

буд. 27.
4. Міжміський код, телефон та факс 0412-51-98-00 (0412) 344555.
5. Електронна поштова адреса zoovet_post@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.Zoovetpostach.
besaba.com.

7. Вид особливої інформації Відомості про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

ІІ. текст повідомлення
Згiдно отриманої Емiтентом 05 квiтня 2017 року iнформацiї вiд 

особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у 
депозитарнiй системi України, вiдбулися змiни в iнформацiї про 
власникiв iменних цiнних паперiв, у зв'язку з чим у власника акцiй — 
фiзичної особи, яка ранiше володiла 70833 голосуючими акцiями 
Емiтента, що становило 9,014768% вiд загальної кiлькостi акцiй 
(10,689966% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), вiдбулося 
збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй на 10232 штуки простих 
iменних акцiй, та складає 81065 штуки простих iменних акцiй, або 
10,316973% вiд загальної кiлькостi акцiй (12,234158% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй). Дата облiку — 29.03.2017 р.

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

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

2. директор  ткаченко iгор анатолiйович 
06 квітня 2017 року.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «КиївСьКий НаУКово-доСлІдНий 
та ПРоеКтНо-КоНСтРУКтоРСьКий ІНСтитУт 
«еНеРГоПРоеКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 16392628
3. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)236-09-32, (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса: enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Бількевича Сергія Леонідовича (паспорт громадянина України серiї ВМ 

№025079, виданий Вол.-Волинським РВ УМВС України в Житомирській 
обл., 31.01.1996 року) призначено представником від члена ревізійної комі-
сії Фонду державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945) згiдно з 
наказом ФДМУ №517 вiд 04.04.2017 року, у зв'язку iз обранням Фонду дер-
жавного майна України, що володiє часткою в розмiрi 25% у статутному 
капiталi товариства, членом ревізійної комісії згiдно з рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 29 вiд 02.03.2017 року). Більке-
вича С.Л. призначено представником члена ревізійної комісії строком на 
три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою в статутному капiталi товариства не володіє. Інші посади, які обі-
ймав Бількевич С.Л. протягом останніх п'яти років: 2011-2016 — головний 
спеціаліст Фонду державного майна України.

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

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

Голова правління  малахов Ю.в., 05.04.2017 р. 

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 аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво СтРаХова 
КомПаНІя «ГРаНд-ПолІС»;
32909477; 03151, м. Київ, вул. Народного 
ополчення, буд. 1; Тел.: +380 (44) 
332-04-79

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

07.04.2017р.

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

http://www.zvitnist.com.ua/32909477

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво  
«лiСПаПiР СеРвiС»

Річна інформація 
емітента цінних паперів  

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, телефон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛIСПАПIР СЕРВIС», 01882025, вул. Любецька, 762, м. Чернігів, 
Чернiгiвська область, 14021, 044 5372621,044 5372621. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: lispa.mbk.biz.ua.
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе това-
РиСтво «СтРаХова КомПаНiя «КалиНа», 36218498, Ки-
ївська, Подiльський, 04176, м. Київ, Електрикiв, 29-А, (044) 590-48-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: веб-сторiнка знаходиться в станi розробки.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла – аудит», 
23504528.

5. Інформація про загальні збори
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Калина» відбулись 20.04.2016 

року:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «Калина».
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».
3. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Ка-

лина».
4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Калина», затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

5. Внесення змін до Статуту ПАТ «СК «Калина» відповідно до Закону 
України «Про акціонерні товариства» 17.09.2008 № 514-VI з урахуванням 
змін, впроваджених Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-VIII, 
які набудуть чинності 01.05.2016, та затвердження його в новій редакції.

6. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «СК «Калина» та за-
твердження їх в новій редакції.

7. Внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління 
ПАТ «СК «Калина» та затвердження його в новій редакції.

8. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Калина» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Калина».

9. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».

10. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Калина» за 2015 рік на підставі висно-
вку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПАТ «СК «Калина».

11. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Калина» 
за 2015 рік.

12. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Калина» за 2015 рік.
13. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Калина» за 

2015 рік.
Позачергові Загальні збори акціонерів в ПАТ «СК «Калина» не склика-

лись і не проводились в 2016 році.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 14492 16665
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4265 3757
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 1
Власний капітал 14249 16660
Статутний капітал 18000 18000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3751 -4057
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 243 5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.000 0.000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 18000000 18000000
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 

0 0

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 "СтРаХо-
ва КомПаНiя "дiм 
СтРаХУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, 

будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
Повноваження посадової особи члена Дирекцiї Товариства - Директор 

з координацiї розвитку регiональної та агентської мережi Добровольської 
Тетяни Олексiївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) буде 
припинено 14 квiтня 2017р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного 
капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в 
статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0,00 грн.; на 
посадi особа перебувала 3 мiсяцi (з 03.01.2017р.); непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення 
про припинення повноважень – Наглядова рада Товариства, причина 
прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол засiдання 
Наглядової ради № 3/17 вiд 06.04.2017р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.07
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво 
«мiК меГа»

2. Код за ЄДРПОУ 37593864
3. Місцезнаходження 03056 м.Київ проспект Перемоги, 

буд. 37, КПI 4030, корп.28
4. Міжміський код, телефон та факс 0442772941 0442772942
5. Електронна поштова адреса mikmega@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://id2589.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Про зміну складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
06.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIК МЕГА» (протокол № 1) прийнято рiшення 
обрати Ревiзором акцiонерного товариства з перелiком повноважень вiдповiдно 
до Статуту - Козенко Нiну Олександрiвну. Товариство не має згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних. Освiта: в 1993 р. закiнчила Київський 
торгово – економiчний iнститут за спецiальнiстю «бухгалтерський облiк». В ста-
тутному капiталi емiтента особа не має частки. Посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «Блакитна Хвиля». Посадову осо-
бу обрано на 3 роки. Заборони обiймати певнi посади та займатись певною 
дiяльнiстю не має. Не є афiлiйованою особою акцiонерного товариства до 
складу контролюючого органу якого вона обирається. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Лазоренко Сергiй Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.07
(дата)
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КоЗельЩиНСьКа «СІльГоСПХІмІя» 

(ПРат «КСХ» - скорочено), Ідентифікаційний код: 05487053
51253, дніпропетровська обл.., Новомосковський район, с. Євецько-

миколаївська, вул. леніна, б. 33 д
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться 11 травня 2017 р. о 12 годині за адресою:
51253, дніпропетровська обл.., Новомосковський район, 

с. Євецько-миколаївська, вул. леніна, 
б. 33 д в адмінприміщенні.

Початок зборів о 12 годині. Реєстрація учасників зборів відбудеться 
11 травня 2017 р. з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення зборів 
акціонерів . Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24-ту годину 4 травня 2017 р.

ПоРядоК деННий ЗаГальНиХ ЗбоРІв:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного проведення загальних зборів акціоне-

рів.
4. Розгляд та затвердження проміжного ліквідаційного балансу Приват-

ного акціонерного товариства «Козельщинська «Сільгоспхімія».
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду проміжного ліквідаційного 

балансу Приватного акціонерного товариства «Козельщинська «Сільгосп-
хімія».

6. Розгляд інших питань.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціо-
нерів, додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України. В реєстрації акціонера (його представника) 
для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, 
які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі 
представника акціонера – також документів, що підтверджують повно-
важення представника на участь у загальних зборах акціонерів това-
риства. 

Під час підготовки до проведення загальних зборів, приватне товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішеня з питань порядку денного. Акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами зборів до 11 травня 2017 року (включно) у 
робочі дні з понеділка по четвер з 14.00 год. до 16.00 год. в кабінеті №1 за 
адресою: 51253, Дніпропетровська обл.., Новомосковський район,  
с. Євецько-Миколаївська, вул. Леніна, б. 33 Д

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми зборів – ліквідатор – Байлін Юрій Вікторович. 11 травня 2017 року озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації 
для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акці-
онерів. 

Телефон для довідок: (050) 480 91 77

ліквідатор ПРат «КСХ»  Ю.в. байлін
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, 
код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Платинум Банк" , 
33308489 Київська Солом'янський 03680 м. Київ
вул. Амосова, 12 0444929080

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

06.04.2017

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

http://ua.platinumbank.com.ua/view.reporting/

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

Аудиторська перевірка не проводилась

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент - акціонерне 
товариство)

1) 27.04.2016 – чергові збори:
1.Затвердити звiти Спостережної ради Банку та 
Правлiння Банку про результати роботи Банку у 2015 
роцi та основнi напрями розвитку на 2016 рiк; 2.За-
твердити звiт та висновок зовнiшнього аудитора щодо 
достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Банку за 
2015 рiк, та доручити Правлiнню Банку розробити та 
впровадити план заходiв щодо виконання 
рекомендацiй зовнiшнього аудитора; 3.Затвердити 
рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2015 рiк у повному 
обсязi. Визнати результат дiяльностi Банку за 2015 рiк 
у сумi збитку - 523 885 926,22 гривень; 4. Припинити 
27 квiтня 2016 року повноваження Спостережної ради 
Банку у складi:
а. Гуртового Григорiя Аркадiйовича, Голови Спосте-
режної Ради Банку, призначеного Рiшенням Акцiонера 
№16 вiд 23.11.2015р.; b. Девiда Холперта, Члена Спо-
стережної Ради Банку, призначеного Рiшенням 
Акцiонера №10 вiд 02.10.2014р.; c. Маджида Душан 
Пажича, Члена Спостережної Ради Банку, призначе-
ного Рiшенням Акцiонера №10 вiд 02.10.2014р. 5. Ви-
значити кiлькiсний склад Спостережної Ради Банку у 
складi п'яти осiб та призначити строком на 2 роки, по-
чинаючи з 28 квiтня 2016 року, наступний склад Спо-
стережної Ради Банку: a) Зiнков Дмитро Володимиро-
вич, Голова Спостережної Ради, представник 
Акцiонера ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛIК ЛIМIТЕД (PT 
PLATINUM PUBLIC LIMITED), що володiє 100,00% 
(сто) вiдсоткiв Статутного фонду (капiталу) Банку; b) 
Гуртовий Григорiй Аркадiйович, Член Спостережної 
Ради, представник Акцiонера ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛIК 
ЛIМIТЕД (PT PLATINUM PUBLIC LIMITED), що володiє 
100,00% (сто) вiдсоткiв Статутного фонду (капiталу) 
Банку; c) Деордiєв Валерiй Захарiйович, незалежний 
Член Спостережної Ради; d) Ковальчук Андрiй Воло-
димирович, незалежний Член Спостережної Ради; e) 
Кравець Вiктор Михайлович, незалежний Член Спо-
стережної Ради.
2) 27.04.2016 – позачергові збори:
1.Затвердити умови цивiльних та трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Члена-
ми Спостережної ради Банку, згiдно з Додатками 1-5 
до цього Рiшення. 2.Встановити, що трудовi договори 
(контракти) в частинi сплати винагороди та iнших форм 
гарантiй i компенсацiй, набувають чинностi з моменту 
прийняття вiдповiдного Члена Спостережної ради Бан-
ку в штат Публiчного акцiонерного товариства «Плати-
нум Банк», зазначеного в заявi такої особи. 3.Уповно-
важити Голову Правлiння Банку Смольського К.В. 
пiдписати данi договори (контракти) вiд iменi Банку.

3) 22.06.2016 – позачергові збори:
1.Внести змiни до договору застави майнових прав №1 
вiд 25.12.2014 року (надалi-Договiр застави), укладено-
го мiж ПАТ «ПтБ» та АТ «Ощадбанк», стосовно передачi 
в заставу майнових прав за кредитними договорами по 
споживчих кредитах 1 (першої) категорiї якостi, нада-
них Банком фiзичним особам з встановленням балан-
сової вартостi Предмета застави (суми залишку за 
основним боргом (тiлом кредиту))за вищезазначеним 
Договором застави в сумi не менш нiж 300 000 000,00 
(триста мiльйонiв) гривень 00 коп. 2.В разi зменшення 
балансової вартостi Предмета застави та/або 
погiршення категорiї якостi кредитiв, майновi права за 
якими надано у заставу, в розмiрах, передбачених п. 
5.1.7. Договору застави, укладеного мiж Банком та АТ 
«Ощадбанк», вносити необхiднi змiни до вищезазначе-
ного договору щодо передачi в заставу майнових прав 
за iншими кредитними договорами по споживчих кре-
дитах 1 (першої) категорiї якостi, якi виданi Банком, для 
збiльшення балансової вартостi Предмета застави за 
вищезазначеним Договором застави до суми не менш 
нiж 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень 00 коп. 
3.Надати Головi Правлiння Банку Смольському К.В. 
(або особi, що замiнює його на перiод вiдсутностi) по-
вноваження на укладення вiдповiдних додаткових 
договорiв до вищезазначеного Договору застави з пра-
вом визначення усiх iнших iстотних умов на його роз-
суд, включаючи перелiк та кiлькiсть кредитних договорiв, 
майновi права за якими надаються в заставу.
4) 29.06.2016 – позачергові збори:
1. Враховуючи заяву Голови Спостережної Ради Зiнкова 
Дмитра Володимировича про дострокове припинення 
повноважень за угодою сторiн, вважати його таким, що 
вибув iз складу Спостережної ради Банку 29.06.2016 
року згiдно статтi 57 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». 2. Призначити Головою Спостережної 
Ради Публiчного акцiонерного товариства «Платинум 
Банк» з 30.06.2016 року члена Ради - Гуртового Григорiя 
Аркадiйовича, представника Акцiонера ПТ ПЛАТИНУМ 
ПАБЛIК ЛIМIТЕД (PT PLATINUM PUBLIC LIMITED), що 
володiє 100,00% (сто) вiдсоткiв Статутного фонду 
(капiталу) Банку без змiни дворiчного строку участi в 
складi Ради, встановленого згiдно Наказу (рiшення) 
єдиного акцiонера Банку вiд 27 квiтня 2016 року №18, 
яким Г.А.Гуртового призначено до складу Ради. 3. Вра-
ховуючи, що чисельнiсть членiв Спостережної ради не 
зменшилась нижче рiвня, встановленого частиною 12 
статтi 53 Закону «Про акцiонернi товариства», 
Спостережнiй радi продовжити функцiонування у 
складi: - Гуртовий Григорiй Аркадiйович, голова Ради, 
представник Акцiонера ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛIК ЛIМIТЕД 
(PT PLATINUM PUBLIC LIMITED), що володiє 100,00% 
(сто) вiдсоткiв Статутного фонду (капiталу) Банку- 
Дєордiєв Валерiй Захарiйович, незалежний Член Спо-
стережної Ради; - Ковальчук Андрiй Володимирович, 
незалежний Член Спостережної Ради; - Кравець Вiктор 
Михайлович, незалежний Член Спостережної Ради.  
4. Головi Правлiння Банку внести вiдповiднi змiни до 
договору з Г.А. Гуртовим без змiни умов винагороди, 
про що укласти вiдповiдну додаткову угоду.
5) 19.07.2016 – позачергові збори:
1. Припинити повноваження та вивести зi складу Спо-
стережної Ради Члена Спостережної Ради Банку – Ко-
вальчука Андрiя Володимировича 19 липня 2016 року 
згiдно поданої заяви. 2. До обрання нових учасникiв 
Спостережної Ради, роботу Спостережної Ради про-
довжити у складi: Гуртовий Г.А. – Голова, Деордiєв 
В.З., Кравець В.М. – члени Ради.
6) 28.07.2016 - позачергові збори:
1.З метою залучення коштiв для розвитку дiяльностi 
Банку, збiльшити розмiр статутного капiталу Банку на 
загальну суму 120 000 000, 00 (сто двадцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення 
додаткових простих iменних акцiй Банку iснуючої 
номiнальної вартостi 1 (одна) гривня кожна у кiлькостi 
120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) штук за рахунок 
додаткових внескiв.  2.Здiйснити приватне розмiщення 
120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) штук простих 
iменних акцiй Банку iснуючої номiнальної вартостi 

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво “ПлатиНУм баНК”
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1 (одна) гривня кожна в бездокументарнiй формi 
iснування загальною номiнальною вартiстю  
120 000 000, 00 (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 
копiйок). Визначити, що учасниками приватного 
розмiщення акцiй є акцiонер - ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛIК 
ЛIМIТЕД (Кiпр) та ZEVETRO INVESTMENTS LTD (Кiпр), 
LIDERTANO HOLDINGS LTD (Кiпр), LINOTIANO 
HOLDINGS LTD (Кiпр), ТОВ «Нова Iнвестицiйна 
Компанiя «Альянс» (Україна), громадянин України Б.Р. 
Кауфман. 3.Затвердити Рiшення про приватне 
розмiщення акцiй Банку окремим додатком, який є 
невiд’ємною частиною цього Рiшення Акцiонера (дода-
ток №1). 4.Визначити Правлiння Банку уповноваженим 
органом Банку, якому надаються повноваження щодо: 
a.внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; b.затвер-
дження результатiв укладання договорiв з першими 
власниками, результатiв приватного розмiщення акцiй 
та звiту про результати приватного розмiщення акцiй на 
фактично досягнутому та оплаченому рiвнi у випадку 
недосягнення запланованого обсягу акцiй, що пропо-
нуються до приватного розмiщення; c.затвердження 
результатiв укладення договорiв з першими власника-
ми у процесi приватного розмiщення акцiй; d.затвер-
дження результатiв приватного розмiщення акцiй; e.за-
твердження звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй; f.прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 
акцiй; g.повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, 
у разi незатвердження у встановленi законодавством 
строки результатiв укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй ор-
ганом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, 
або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй. 5.Визначити Голову Правлiння Банку 
або в.о. Голови Правлiння уповноваженими особами, 
якi уповноваженi дiяти незалежно один вiд одного та, 
яким надаються повноваження: a.проводити дiї щодо 
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переваже-
ного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято 
рiшення про розмiщення; b.проводити дiї щодо забез-
печення укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй;
7) 13.12.2016 - позачергові збори:

Затвердити програму капiталiзацiї/план 
реструктуризацiї Публiчного акцiонерного товариства 
«Платинум Банк» щодо дотримання значень нормати-
ву достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу 
(Н2) та показника достатностi основного капiталу 
(ПОК) на перiод дiяльностi до 01.01.2019р.
8) 15.12.2016 – позачергові збори:
1.Погодити продаж портфелю беззаставних кредитiв, на-
даних фiзичним особам Донецької, Луганської областей 
та АР Крим (згiдно з Додатком 1 до цього Протоколу), на 
загальну суму заборгованостi, що не перевищує один 
мiльярд (1 000 000 000) гривен 00 копiйок, та за цiною про-
дажу, що не перевищує один мiльярд (1 000 000 000) гри-
вен 00 копiйок, Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Фiнансова компанiя «Бiзнесфiнанс» шляхом укладання 
договору факторингу; 2.Уповноважити Голову Правлiння 
Банку/в.о. Голови Правлiння Банку укласти та пiдписати 
вищезазначений договiр факторингу та будь-якi iншi до-
кументи, пiдписання та/або укладення яких може вимага-
тися умовами даного договору чи є необхiдним для вико-
нання зобов’язань за договором факторингу.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 7099092 7163103
Грошові кошти та їх еквіваленти 265396 279151
Кошти в інших банках 31568 82365
Кредити та заборгованість клієнтів 4587173 6059880
Усього зобов'язань 7499311 6991643
Кошти банків 343667 751735
Кошти клієнтів 6893752 6078093
Усього власного капіталу та частка меншості -400219 171460
Статутний капітал 817282 817282
Чистий прибуток/(збиток) -583734 -523886
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«оКСІ баНК»

2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79019 м. Львів вул. Газова, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 
(032) 2323735 (032) 2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
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 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій
ii. текст повідомлення 

Повідомляємо, що відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів 
станом на 05.04.2017р., отриманого ПАТ «ОКСІ БАНК» 07.04.2017р. від ПАТ 
«Національний депозитарій України», у відомостях про власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулись наступні зміни:

1) Пакет акцій акціонера – фізичної особи, якій належало 72 750 123 
простих іменних акцій, що становило 50,1725% у статутному капіталі, 
збільшився на 19 825 225 простих іменних акцій та становить 92 575 348 
простих іменних акцій, що складає 63,8451% у статутному капіталі. 

Збільшення відбулось за результатами укладення договорів купівлі-
продажу цінних паперів.

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

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

2.
Голова Правління Романюк А.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 07.04.2017

(дата) 

меРКУлова оКСаНа аНатолІївНа
Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій 

Приватного акціонерного товариства «ЄвРоПоРт» (Код ЄдРПоУ 
31744061) .

Я, Меркулова Оксана Анатоліївна (відповідно до ЗУ «Про захист персо-
нальних даних», особа не надала згоду на оприлюднення її паспортних 
даних), враховуючи положення статті 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства», щодо придбання значного пакету акцій товариства, повідо-
мляю, про свій маю намір придбати: 

у Шаренко Тетяни Аркадіївни (відповідно до ЗУ «Про захист персональ-
них даних», особа не надала згоду на оприлюднення її паспортних даних), 
належні їй на праві власності прості імені акції ПрАТ «ЄВРОПОРТ» (код 

ЄДРПОУ 31744061) в кількості 248 360 (двісті сорок вісім тисяч) штук), що 
складають 96,6005% відсотків статутного капіталу ПрАТ «ЄВРОПОРТ» 
(далі по тексту — акції).

На дату подання повідомлення, мені — Меркуловій О.А., належить 
0 шт.(нуль штук) простих іменних акцій ПрАТ «ЄВРОПОРТ».

Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ЄВРОПОРТ», які плану-
ється придбати становить 248 360 (двісті сорок вісім тисяч триста шістдесят) 
штук, що становить 96,6005 % відсотків статутного капіталу ПрАТ «ЄВРО-
ПОРТ». Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «ЄВРОПОРТ» 
становить 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.). Загальна номінальна вартість про-
стих іменних акцій ПрАТ «ЄВРОПОРТ», які планується придбати  
248 360, 00грн. (двісті сорок вісім тисяч триста шістдесят гривень 00 коп.). 

Дата 20.03.2017  ________________/Меркулова О.А.
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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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ТРIУМФ 
IНВЕСТ», 35249724м. Київ , 
м.Київ, 01015, м.Київ, Старона-
водницька, 13А, секцiя Е, 
офiс 42 (044) 5691212,

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

05.04.2017

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

www.triumph-invest.com.ua

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

Приватна аудиторська фiрма 
«Аудитсервiс», 21323931 

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 підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 182456 284354
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 117558 217489
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 64895 66863
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал -512143 -457090
Статутний капітал 42 42
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -512185 -457132
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 170000 465736
Поточні зобов’язання і забезпечення 524599 275708
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.) 0 0
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

товаРиСтво З обмежеНоЮ вiдПовiдальНiСтЮ «тРiУмФ iНвеСт»

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦiо-

НеРНе товаРиСтво 
«УКРПРоФтУР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02605473

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

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 6504983 (067) 5685825

5. Електронна поштова адреса емітента ukrproftyr@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://www.ukrproftur.ua/

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

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Берда Вiктор Iванович обрано 
на посаду 04.04.2017р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Рiшення  
№ РК-1-1 вiд 04.04.2017р.) з числа обраних позачерговими загальними збо-
рами акцiонерiв членiв Ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний бух-
галтер Профспiлки працiвникiв агропромислового комплексу України.

Посадова особа Секретар Ревiзiйної комiсiї Харченко Лiдiя Олексiївна 
обрано на посаду 04.04.2017р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї 
(Рiшення № РК-1-2 вiд 04.04.2017р.) з числа обраних позачерговими за-
гальними зборами акцiонерiв членiв Ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: завiдуючий вiддiлу органiзацiйно-правової роботи 
профспiлок працiвникiв зв'язку України; Заступник Голови Київської облас-
ної ради професiйних спiлок.

Президент ____________ Стрiлець Сергiй миколайович

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 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 «Буровик», 01039926, Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36002 
Полтава Сосюри, 60, (0532) 59-39-68

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017

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

Голова правління  Грицюта Г.П.

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «бУРовиК»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе това-
РиСтво "бУдiвельНиК", 
01353999, вул. братiв окуневських, 30, 
м. Городенка, Городенкiвський, 
Івано-Франківська, 78100, 
(03434) 22036

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

07.04.2017

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

http://01353999.nethouse.ua
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1. ПРАТ АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ 15
2. ПРАТ АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН» 68
3. ПРАТ АГРО ПАРТНЕР 39
4. ПАТ АГРОБУДТЕХЦЕНТР 9
5. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 20
6. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 21
7. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 22
8. ПРАТ АГРОСЕРВІС 44
9. ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ 33
10. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 51
11. ПАТ АПЕКС-БАНК 13
12. ПАТ АРНІКА 51
13. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ 71
14. ПРАТ АТОМ 25
15. ПАТ БАЗИС 10
16. ПАТ БАЗИС 11
17. ПАТ БАРАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 52
18. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 29
19. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» 32
20. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 12
21. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 54
22. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 33
23. ПРАТ БІОТОП 35
24. ПРАТ БІОТОП 37
25. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 65
26. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК 76
27. ПРАТ БУРОВИК 76
28. ПРАТ ВЕЛТА 45
29. ПАТ ВЕСКО 60
30. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 11
31. ПРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ» 5
32. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» 15
33. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» 16
34. ПАТ ВІЛЬШАНКА 26
35. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО 50
36. ПАТ ГАЛАНТЕРЕЯ 38
37. ПРАТ ГІРНИЧО-РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 34
38. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 31
39. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВІР» 21
40. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВІР» 39
41. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВІР» 39
42. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 68
43. ПАТ ДОБРОБУТ ІФ 36
44. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 55
45. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 47
46. ПАТ ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА 46

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 
"НовГоРод-СiвеРСьКий 
СиРЗавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00448077
3. Місцезнаходження 16000 мiсто Новгород-Сiверський 21А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

04658 3-13-51 04658 3-13-51

5. Електронна поштова 
адреса

secretar@nssz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

nssz.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «НОВГОРОД-

СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» (надалi Емiтент) 07.04.2017року (Протокол № 
14 вiд 07.04.2017 року) булозатверджене рiшення про попереднє надання 
згоди та повноважень на вчинення Емiтентом значних правочинiв.

Сукупна ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом 
правочинiв 100 000,0 тис. грн.

Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 128 564,0 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 77,78%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 328 328, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах -263 517, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» приняття рiшення 

-263 517, 
«проти» приняття рiшення- 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 Панфiлов Олександр Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.04.07

(дата)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
47. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 19
48. ПРАТ ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ 50
49. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 72
50. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 8
51. ПРАТ ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ 8
52. ПАТ ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ 63
53. ВАТ ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ 49
54. ПРАТ ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 22
55. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 36
56. ПРАТ ЗАКАРПАТІНВЕСТ 44
57. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 12
58. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 57
59. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 57
60. ПРАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 33
61. ПРАТ ІНСТИТУТ ПАПЕРУ 49
62. ПРАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 39
63. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 46
64. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 48
65. ПАТ КИЇВКНИГА 4
66. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 16
67. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 53
68. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАКАЛЕЇ 45
69. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 45
70. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ЗВАРКА 11
71. ПАТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

«ЕНЕРГОПРОЕКТ»
63

72. ПРАТ КІРОВОГРАДБУДМАТЕРІАЛИ 66
73. ПРАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ» 73
74. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 68
75. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 41
76. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 42
77. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 43
78. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 71
79. ПРАТ КРАСУНЯ 22
80. ПРАТ КРАСУНЯ 23
81. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 5
82. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 9
83. ПРАТ ЛАН 67
84. ПРАТ ЛІСПАПІР СЕРВІС 63
85. ПРАТ ЛІТ 24
86. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» 68
87. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕГАНТ 62
88. ПРАТ МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» 72
89. ПРАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІМЕНІ В.БОЖЕНКА 45
90. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 53
91. МЕРКУЛОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 75
92. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 34
93. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 34
94. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 26
95. ПАТ МІК МЕГА 64
96. ПРАТ НАДІЙНІСТЬ 63
97. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА» 61
98. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 28
99. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМЕНЕРГО» 35
100. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМЕНЕРГО» 36
101. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 77
102. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 46
103. ПАТ НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ 27
104. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238 53
105. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 48
106. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 5
107. ПАТ ОКСІ БАНК 75
108. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 38
109. ПРАТ ОПІЛЛЯ 31
110. ПАТ ПАВЛОГРАДСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 4
111. ПРАТ ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 66
112. ПРАТ ПІАСТРЕЛЛА 62
113. ПАТ ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ 29
114. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 45
115. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦБУД ІНЖЕНЕРІНГ 76
116. ПАТ ПЛАТИНУМ БАНК 74
117. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 13
118. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 23
119. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 23
120. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 24
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
121. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 40
122. ПАТ ПОДІЛЛЯ 30
123. ПАТ ПОДІЛЛЯ 31
124. ПРАТ ПОДІЛЛЯ 34
125. ПРАТ ПРОДМАШ - ВЕСЕЛЕ 46
126. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 8
127. ВАТ РАВА-РУСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 19
128. ПАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 59
129. ПАТ РЕГІОН-БАНК 69
130. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» 52
131. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 53
132. ТОВ РЕСУРС-КАПІТАЛ 9
133. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ «СТОЛИЧНИЙ» 25
134. ПРАТ РОДОС 38
135. ТЗОВ РСП «ШУВАР» 10
136. ПАТ САБАРІВСЬКИЙ КАР’ЄР 29
137. ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ-УКРАЇНА 36
138. ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ-УКРАЇНА 52
139. ПРАТ СІНЄГА 34
140. ПАТ СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС 28
141. ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 49
142. ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 54
143. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» 44
144. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» 63
145. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 8
146. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 64
147. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 5
148. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 64
149. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 8
150. ПРАТ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ 44
151. ПРАТ СХІД-2 37
152. ПАТ ТЕРНОПІЛЬГАЗ 14
153. ПАТ ТЕРНОПІЛЬГАЗ 43
154. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» 65
155. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ-МОНОЛІТ 23
156. ПРАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 35
157. ПРАТ ТРАНСМАШ 65
158. ПРАТ ТРАНСМАШ 66
159. ТОВ ТРІУМФ ІНВЕСТ 76
160. ПАТ ТУРБОАТОМ 12
161. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 59
162. ПРАТ УКРАГРОВИБУХПРОМ 27
163. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 30
164. ПРАТ УКРКОМУНКОМПЛЕКТ 41
165. ПАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 17
166. ПРАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 22
167. ПРАТ УКРПРОФТУР 6
168. ПРАТ УКРПРОФТУР 76
169. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 49
170. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 59
171. ПРАТ ФІРМА «ГАЛБУД» 72
172. ПРАТ ХАРКІВ ОНЛАЙН 68
173. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 19
174. ПАТ ХАРКІВГАЗ 67
175. ПАТ ХАРКІВГАЗ 69
176. ПРАТ ХАРКІВРЕАХІМ 72
177. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» 49
178. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ 69
179. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 50
180. ПАТ ХІММЕТ 70
181. ПАТ ХІММЕТ 70
182. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 70
183. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 73
184. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 73
185. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО 30
186. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 31
187. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-АВТО 44
188. ПАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 32
189. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 44
190. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ» 14
191. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ» 15
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17068
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
07.04.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 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 2017 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 2017 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 


