
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 корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 
за №171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви-
тягу від 14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 
24.02.2015 запису про державну реєстрацію припинення 
ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за 
судовим рішенням Господарського суду Запорізької об-
ласті про припинення юридичної особи у зв’язку з визна-
нням її банкрутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, 
отриманої від ПАТ «Національний депозитарій України» 

листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-
КотедЖБУд» (код за ЄДРПОУ: 34465974) серії А. Тим-
часове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ  «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) се-
рії А від 04.09.2007 №528/2/07-Т, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 223-Кф-Ст-о від 27 березня  
2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розді-
лу  V Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань у формі витягу від 14.03.2017 
№1002318671 щодо внесення 24.02.2015 запису про 
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РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

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 30 березня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», які 
призначені на 20.04.2017р.

прийнято 
рішення
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державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рі-
шенням Господарського суду Запорізької області про при-
пинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої від  
ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» (код 
за ЄДРПОУ: 34465974) серії В. Тимчасове свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за 
ЄДРПОУ 34465974) серії В від 04.09.2007 №529/2/07-Т, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 224-Кф-Ст-о від 
27  березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розді-
лу  V Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань у формі витягу від 14.03.2017 
№1002318671 щодо внесення 24.02.2015 запису про 
державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим 
рішенням Господарського суду Запорізької області про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її бан-
крутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої 
від ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасова-
но реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії С. Тимчасове свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ  «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) серії С від 
04.09.2007 №530/2/07-Т, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 225-Кф-Ст-о від 27 березня 2017  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 
за №171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 
24.02.2015 запису про державну реєстрацію припинення 
ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за 
судовим рішенням Господарського суду Запорізької об-
ласті про припинення юридичної особи у зв’язку з визна-

нням її банкрутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформа-
ції, отриманої від ПАТ «Національний депозитарій 
України» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 
№6171), скасовано реєстрацію випуску облігацій тов 
«УБа-КотедЖБУд» (код за ЄДРПОУ: 34465974) серії D. 
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) се-
рії D від 04.09.2007 №531/2/07-Т, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №226-Кф-Ст-о від 27 березня 2017 
року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розді-
лу  V Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 14.03.2017 №1002318671 
щодо внесення 24.02.2015 запису про державну реєстра-
цію припинення ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за 
ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рішенням Господарсько-
го суду Запорізької області про припинення юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 18.02.2015, 
908/3138/14, та інформації, отриманої від ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» листом від 01.03.2017 
№359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано реєстра-
цію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» (код за 
ЄДРПОУ: 34465974) серії Е. Тимчасове свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код 
за ЄДРПОУ: 34465974) серії Е від 04.09.2007 №532/2/07-Т, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 227-Кф-Ст-о 
від 27  березня 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, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за 
№171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у формі витягу від 
14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 24.02.2015 запи-
су про державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рі-
шенням Господарського суду Запорізької області про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її бан-
крутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої 
від ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано 
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реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» (код 
за ЄДРПОУ: 34465974) серії F. Тимчасове свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за 
ЄДРПОУ: 34465974) серії F від 04.09.2007 №533/2/07-Т, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 228-Кф-Ст-о від 
27 березня від 27 березня 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, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за 
№171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у формі витягу від 
14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 24.02.2015 запи-
су про державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рі-
шенням Господарського суду Запорізької області про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її бан-
крутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої 
від ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії G. Тимчасове свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії G від 04.09.2007 
№534/2/07-Т, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№229-Кф-Ст-о від 27 березня 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, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за 
№171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у формі витягу від 
14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 24.02.2015 запи-
су про державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рі-
шенням Господарського суду Запорізької області про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її бан-
крутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої 
від ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії H. Тимчасове свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії H від 04.09.2007 
№535/2/07-Т, видане Державною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 230-Кф-Ст-о від 27 березня 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, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за 
№171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у формі витягу від 
14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 24.02.2015 запи-
су про державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рі-
шенням Господарського суду Запорізької області про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її бан-
крутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої 
від ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії I. Тимчасове свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії I від 04.09.2007 
№536/2/07-Т, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 231-Кф-Ст-о від 27  березня 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, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу  V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 
за №171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви-
тягу від 14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 24.02.2015 
запису про державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рі-
шенням Господарського суду Запорізької області про при-
пинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої від ПАТ 
«Національний депозитарій України» листом від 01.03.2017 
№359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» (код за 
ЄДРПОУ: 34465974) серії J. Тимчасове свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за 
ЄДРПОУ: 34465974) серії J від 04.09.2007 №537/2/07-Т, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 232-Кф-Ст-о від 
27 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
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тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за 
№171/24948 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у формі витягу від 
14.03.2017 №1002318671 щодо внесення 24.02.2015 запи-
су про державну реєстрацію припинення ТОВ «УБА-
КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 34465974) за судовим рі-
шенням Господарського суду Запорізької області про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її бан-
крутом, 18.02.2015, 908/3138/14, та інформації, отриманої 
від ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «УБа-КотедЖБУд» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії K. Тимчасове свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» 
(код за ЄДРПОУ: 34465974) серії K від 04.09.2007 
№538/2/07-Т, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 233-Кф-Ст-о від 27 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу 
V Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002318671 щодо внесен-
ня 24.02.2015 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за ЄДРПОУ: 
34465974) за судовим рішенням Господарського суду За-
порізької області про припинення юридичної особи у 
зв’язку з визнанням її банкрутом, 18.02.2015, 908/3138/14, 
та інформації, отриманої від ПАТ «Національний депози-
тарій України» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 
03.03.2017 №6171), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій тов «УБа-КотедЖБУд» (код за ЄДРПОУ: 
34465974) серії L. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «УБА-КОТЕДЖБУД» (код за 
ЄДРПОУ: 34465974) серії L від 04.09.2007 №539/2/07-Т, 
видане Державною комісією з цінних паперів та  
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 234-Кф-Ст-о від 27 березня 2017 року.

31.03.2017 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.

*    *    *
Інформація про роботу

південно-Українського територіального 
управління нКцпфр

за IІ половину березня 
2017 року

Південно-Українським територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
за IІ половину березня 2017 року розглянуто 5 (п’ять) 
справ про правопорушення на ринку цінних паперів та 
винесено 5 (п’ять) постанов у відношенні юридичних 
осіб, з яких:

- 2 (дві) штрафні санкцій за порушення вимог  
законодавства на ринку цінних паперів у розмірі  
17 510 грн.;

- 3 (три) санкції у вигляді письмового попередження за 
порушення законодавства про цінні папери, норматив-
них актів НКЦПФР.

За період з 16 по 31 березня 2017 року винесено 
6  (шість) розпоряджень про усунення порушень законо-
давства про цінні папери.

Також, у звітному періоді територіальним управлін-
ням, здійснено видачу дубліката свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій:

- ПАТ «Херсон-Авто»;
- ВАТ «Херсонське обласне підприємство по племінній 

справі в тваринництві»;
- ВАТ «Пересувна механізована колона-15 «Дунайвод-

буд». 
У вищевказаному періоді працівниками територі-

ального управління проведено 3 (три) планові пере-
вірки дотримання вимог законодавства у сфері запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню)  
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню зброї масового зни-
щення:

- ТОВ «КУА «Партнер-Інвест»;
- ТОВ «Інвест-Трейд 2007»;
- ТОВ «Регран».
За IІ половину березня 2017 року територіальним 

управлінням розглянуто та надано відповідь на 1 (одне) 
звернення фізичної особи щодо ПАТ «Дім марочних ко-
ньяків Таврія».

Одночасно, у звітному періоді працівником територі-
ального управління прийнято участь у 6 (шістьох) судо-
вих засіданнях.

17 березня 2017 року начальник управляння при-
ймав участь в покладанні вінків та квітів біля 
пам’ятника Т.Г. Шевченку в Центральному парку куль-
тури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, з нагоди відзна-
чення 100-річчя від початку Української революції 
1917-1921 років та утворення Української Централь-
ної Ради.

Крім того, 22 березня 2017 року начальник управляння 
приймав участь в презентації стратегічного плану дій го-
лови Одеської обласної державної адміністрації «Розум-
ний регіон».

24 березня 2017 року начальник управляння прийняв 
участь в апаратній нараді Одеської обласної державної 
адміністрації.
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перелІК фІнанСовиХ КомпанІй, яКим видано лІценЗІЮ на провадЖення ГоСподарСЬКоЇ дІялЬ-
ноСтІ З надання фІнанСовиХ поСлУГ (КрІм профеСІйноЇ дІялЬноСтІ на ринКУ цІнниХ паперІв), а 

Саме на УправлІння майном для фІнанСУвання оБ’ЄКтІв БУдІвництва та/аБо ЗдІйСнення 
операцІй З нерУХомІСтЮ, вІдповІдно до ЗаКонУ УКраЇни «про фІнанСово-КредитнІ меХанІЗми І 

УправлІння майном при БУдІвництвІ Житла та операцІяХ З нерУХомІСтЮ» (Станом на 31.03.2017)
Код 
ЄдрпоУ

повне найменування

34817818 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД»
34451799 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУМБУД-ІНВЕСТ»
38883072 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОСНОВА ІНВЕСТ»
33569524 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ»
35744238 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС»
34017001 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ФІНАН-

СУВАННЯ БУДІВНИЦТВА»
34263418 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»
37150436 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІСТО КАПІТАЛ»
34628480 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПМК-1»
35000135 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНБУД»
37964899 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВИЙ ЛЬВІВ»
34961984 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРАТТА»
35145288 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»ЕКО-ДІМ»
32855406 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-

ІНВЕСТ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ)

32979256 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» ПРІМІНВЕСТ»
32922168 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ УПРАВИ-

ТЕЛЬ БУДІВНИЦТВА»
37905786 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КПШБ-2»
35057553 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЛАСНИЙ ДІМ»
32955460 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА»
33193413 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРРЕСТАВРАЦІЯ»
35370171 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»
33057111 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНГРЕС РІАЛ 

ІСТЕЙТ ФІНАНС»
34509335 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ»
32719099 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНІНВЕСТБУД»
33052113 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ»
20033504 ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛО-

ДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ»
33140215 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛСТРОЙ»
35699107 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»РЕСПЕКТ БУДІН-

ВЕСТ»
33109782 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ»
35393445 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-КАПІТАЛ»
35994921 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРСТАНДАРТ»
35275010 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД-ІНВЕСТ»
32980889 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА»
34321338 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ІНВЕСТ»
36085398 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТБУД»
34571293 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОБУД ІНВЕСТ»
33663702 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ЛІСТИНГ»
34314336 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИЛБУД-ІНВЕСТ»
34015774 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«С-ІНВЕСТБУД»
33939607 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН КАПІТАЛ»
34186433 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ЖИТЛОІНВЕСТ-

ГАРАНТ»
39295156 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ»
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34382488 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД»
39008431 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСКОМБУД-ІНВЕСТ»
38962830 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК»
34462360 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
37035717 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ»
34972320 ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ КАПІТАЛ»
39856537 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ»
34284354 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬ КАПІТЕЛЬ»
32682420 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС-ІНВЕСТ»
23920921 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»
39947629 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА 

«ПЕРСПЕКТИВА»
40252414 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ - 

ІНВЕСТ»
40375894 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОНД УПРАВЛІННЯ ТА 

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА»

 приватне аКцІонерне товариСтво
«полар- УКраЇна»

Код ЄдрпоУ 14357848
(місцезнаходження: 01054, м. Київ, 

вул. тургенєвська, 16, оф. 6)
(далі Товариство) повідомляє, про проведення загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2017 року, за адресою: м. Київ, 
вул. тургенєвська, 16, оф. 6. Початок зборів об 11-00. Реєстрація з 
10-00 до 10-50 за місцем проведення зборів. Дата складання перелі-
ку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28 квіт-
ня 2017 року

порядоК денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора – розпорядника за 2016 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту директора – розпорядника за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження складу дирекції Товариства.
7. Подовження терміна повноважень директора – розпорядника 

на наступний рік.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2016 рік ( тис. грн ) 

найменування показника період
попередній звітний

Усього активів  89.5 72.0 
Основні засоби  62.0 54.0
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси  -  -
Сумарна дебіторська заборгованість 21.0 26.0
Грошові кошти та їхні еквіваленти  6.5 0.6
Нерозподілений прибуток  - -
Власний капітал  86.2  76.1
Статутний капітал  0.7  0.7
Довгострокові зобов язання -  -
Поточні зобов язання  2.6  3.2
Чистий прибуток 1.6  1.6
Середньорічна кількість акцій шт.  2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом
Періоду (шт) - -
Загальна сума акцій,витрачених на викуп 
Власних акцій протягом періоду (шт)  - -
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)
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директор розпорядник  С.и.Селезнев

Директор приватноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «ГотелЬ УКраЇна» (далі  - Товариство) (місцез-
находження: м. Луцьк, вул. Словацького, 2) повідомляє, що чергові 
(річні) загальні збори акціонерів ПрАТ «Готель Україна» відбудуться 
«03» травня 2017 року за адресою: м. луцьк, вул. Словацького, 2 
в приміщенні конференц залу без номера.

Початок Зборів об 15:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) буде здійснюватись в день проведення зборів з 14.30 до 
14.55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде скла-
дено станом на 24 годину 25 квітня 2017 року.

порядоК денний
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів: 
1.1.визначення порядку голосування на загальних зборах; 
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2016рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за  

2016 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-

вої ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік;
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 

2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а 

також документи, які підтверджують повноваження керівника юри-
дичної особи - акціонера Товариства.

- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством 
України довіреність на право участі та голосування на  
Зборах .

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають 
змогу ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м. Луцьк, 
вул. Словацького, 2 (кабінет «бухгалтерія») Контактна особа – Тягу-
нова Аліна Анатоліївна тел. 0332/780139/.

Ареса власного веб-сайту ПрАТ «Готель Україна», на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: www.hotel-ukraine.at.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

30.03.2017р.
директор ______________ тягунова а.а. 
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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 
"ЗапорIЗЬКий 
КаБелЬний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-46 (061)701-79-12
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zkz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi ч.1  

ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ 
«ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всіх членiв Нагля-
дової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), у зв’язку з чим при-
пинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Куликової Люд-
мили Олексiївни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в 
розмiрi 0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ». Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Куликова Людмила Олексіївна перебувала на посаді Голови 
Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» з 16.03.2016р.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi ч.1  
ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ 
«ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всіх членiв Нагля-
дової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), у зв’язку з чим при-
пинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Чернухiна 
Андрiя Миколайовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ 
«ЗКЗ» в розмiрi 0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ». Iнформацiя щодо пас-
портних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на 
розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Чернухін Андрій Миколайович перебував на посаді чле-
на Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» з 26.02.2016р.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi ч.1  
ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ 
«ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всіх членiв Нагля-
дової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), у зв’язку з чим при-
пинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олек-
сандра Вiкторовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» 
в розмiрi 0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ». Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Рибалко Олександр Вiкторович перебував на посаді члена 
Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» з 26.02.2016р.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), 
у зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну, яка володiє часткою у статут-
ному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду члена 
Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на 
який обрано особу – до наступних річних Зборів Товариства. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний спецiалiст 
корпоративного вiддiлу, начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього ауди-
ту, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, директор, член наглядо-
вої ради, голова наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ 
«ЗКЗ» особа є акціонером Товариства.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), 
у зв’язку з чим Чернухiна Андрiя Миколайовича, який володiє часткою у 
статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду 
члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться 
у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на 
який обрано особу – до наступних річних Зборів Товариства. Iншi посади, 

якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: вiйськовий пенсiонер, 
заступник генерального директора, член наглядової ради. Обрана членом 
Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» особа є акціонером Товариства.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), 
у зв’язку з чим Рибалко Олександра Вiкторовича, який володiє часткою у 
статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду 
члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться 
у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на 
який обрано особу – до наступних річних Зборів Товариства. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провідний юрискон-
сульт, член наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» 
особа є акціонером Товариства.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про 
припинення повноважень всіх членiв Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» (протокол 
№21 від 29.03.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Реві-
зійної комісії ПАТ «ЗКЗ» - Линди Світлани Іванівни, яка володiє часткою у 
статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,000190%. Рiшення прийнято у 
зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ». 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Линда Світлана Іванівна перебува-
ла на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» з 16.04.2014р.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення 
про припинення повноважень всіх членiв Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» (про-
токол №21 від 29.03.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена 
Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» - Ткачука Юрія Петровича, який володiє част-
кою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,000190%. Рiшення при-
йнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ 
«ЗКЗ». Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, 
що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Ткачук Юрій Петро-
вич перебував на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» з 27.03.2014р.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 
33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повно-
важень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання членiв Ре-
візійної комісії ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), у зв’язку з чим Линду 
Світлану Іванівну, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 
0,000190% обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Iнформацiя щодо пас-
портних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на 
розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник бюро бюджетуван-
ня та контролю, член ревізійної комісії, голова ревізійної комісії. 

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про 
обрання членiв Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), 
у зв’язку з чим Ткачука Юрія Петровича, який володiє часткою у статутному 
капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,000190% обрано на посаду члена Ревізійної 
комісії. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, 
що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу об-
рано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: фінансовий директор, член ревізійної комісії, радник.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням 
повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання 
членiв Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» (протокол №21 від 29.03.2017), у зв’язку з 
чим Турій Олену Василівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Часткою 
в статутному капіталі ПАТ «ЗКЗ» особа не володіє. Iнформацiя щодо паспорт-
них даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочи-
ни вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник відділу плануван-
ня та звітності, заступник начальника фінансово-економічного відділу.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор

(підпис)
Мотренко Олександр Володимирович 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2017

(дата)
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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 "ЗапорIЗЬКий 
КаБелЬний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061)701-79-46 (061)701-79-79

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

www.zkz.ua

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

II. текст повідомлення
29.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (про-
токол №21 вiд 29.03.2017).

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки 
банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, 
позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до 
умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення 
договорiв гарантiй та акредитивiв.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
8 136 199,50 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 224 806 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства – 3 619,21%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 7 866 433.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 

7 866 433, «проти» - 0.
29.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення 

про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (про-
токол №21 вiд 29.03.2017). 

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, 
робiт, послуг.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
135 603,32 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 224 806 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства – 60,32%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 7 866 433.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 

7 866 433, «проти» - 0.
29.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (про-
токол №21 вiд 29.03.2017). 

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що 
виробляються Товариством.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
135 603,32 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 224 806 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства – 60,32%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 7 866 433.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 

7 866 433, «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
Генеральний директор

(підпис)
Мотренко Олександр Володимирович 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2017

(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друко-
ваному виданні). 1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, міс-
цезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 

акцiонерне товариство фiрма «Галбуд», 01272203, Україна Львівська обл. 
79024 м. Львiв вул. ак. Лазаренка. 4, 032 270 26 38 2. дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 24.04.2017р.

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

Генеральний директор Кирик Юрiй Володимирович

приватне аКцIонерне товариСтво фIрма «ГалБУд»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ-37339327
3. Місцезнаходження-85380, село Михайлiвка Покровського району, ву-

лиця Степова, будинок 49
4. Міжміський код, телефон та факс-+38(06237)2-37-34 +38(06237)2-37-34
5. Електронна поштова адреса-urist-rossia@solo.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-rosiya.patprom.com
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
-

II. текст повідомлення
«30» березня 2017 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕН-

ТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСIЯ» отримало вiд депозитарної 
установи ПАТ «Національний депозитарій України» Перелік акцiонерiв, яким 
надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, згiдно з даними якого вiдбулась змiна власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

1. Пакет акцiй власника – Приватного акцiонерного товариства 

«Компанiя з управлiння активами «Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий 
недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд «Кремiнь-
Iнвест») (код ЄДРПОУ 32856284-233106; мiсцезнаходження: 03040, 
м.  Київ, пр. Голосiївський, буд.70, оф.403), що володiло 16179650 акцiями 
Емiтента, що складало 23,644434% в загальнiй кiлькостi акцiй Емiтента та 
23,645911% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, зменшився на 
16179650 акцiй i становить 0 акцiй, що складає 0% в загальнiй кiлькостi 
акцiй Емiтента та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«УКРДОНIНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30775586; мiсцезнаходження: 87515, До-
нецька обл., м. Марiуполь, вул. Iталiйська, буд.116 А), яке не володiло 
акцiями Емiтента, набуло право власностi на пакет акцiй в кiлькостi 
16179650 штук, що складає 23,644434% в загальнiй кiлькостi акцiй Емiтента 
та 23,645911% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

виконуючий обов'язки 
Генерального директора

мякшин Iгор миколайович

30.03.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«централЬна ЗБаГачУвалЬна фаБриКа «роСIя»
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пУБлІчне аКцIонерне товариСтво 
“медпромпроеКт”

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 "МЕДПРОМП-
РОЕКТ", 00481718, проспект 
Возз'єднання, 7-А, м. Київ, 
Днiпровський, 02160, (044) 
559-00-22

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

03.04.2017

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

www.medpromproject.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«ЄВРОАУДИТ», 30437318

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 21.04.2016 року. Кво-
рум зборів: 91,83% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів 
акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду річного звіту Товариства.
5. Звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності у 
2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 
Товариства.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: про-
позиції щодо порядку денного не подавались.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: по-
зачергові збори не скликались.
Результати розгляду питань порядку денного: 
По всім питанням порядку денного рішення прийняті та затверджені.
6. Інформація про дивіденди. 
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: Рішенням загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 16.04.2015 р. (Протокол №1/2015 від 
16.04.2015 р.) було прийнято рішення дивіденди за результатами 2015 
року не нараховувати та не виплачувати у зв’язку із збитковістю Товари-
ства. Рішення про виплату дивідендів за звітний період буде прийнято на 
чергових загальних зборах, які відбудуться 27 квітня 2017р.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5597 5895
Основні засоби (за залишковою вартістю) 176 196
Довгострокові фінансові інвестиції 1199 4751
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 217 150
Грошові кошти та їх еквіваленти 433 31
Власний капітал 5312 5659
Статутний капітал 7500 7500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2188 -1841
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 285 236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,08 -0,22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,08 -0,22

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5000000 5000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

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

пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
"ЗапорIЗЬКий Завод 
надпотУЖниХ 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Випробувачiв будинок 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)701-93-10 (061)701-93-92

5. Електронна поштова 
адреса

Svetlana.Pospelova@zst.ua

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

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 

було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством 
значних правочинiв. Характер правочинiв - правочини, предметом яких є 
надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, за-
лучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, 
внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, 
укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше  
8 136 199,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ «Супер» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 102 625 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Су-
пер» - 7 928,09%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 834 126, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 688 174, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-119 687 885 , «проти» - 0.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством 
значних правочинiв. Характер правочинiв -правочини, предметом яких є 
придбання товарiв, робiт, послуг.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
108 482,66 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ «Супер» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 102 625 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Су-
пер» - 105,71%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 834 126, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 688 174, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-119 687 885 , «проти» - 0.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством 
значних правочинiв. Характер правочинiв -правочини, предметом яких є 
продаж товарiв, що виробляються Товариством.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
108 482,66 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ «Супер» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 102 625 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Су-
пер» - 105,71%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 834 126, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 688 174, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-119 687 885 , «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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.03.2017

(дата)
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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 
"ЗапорIЗЬКий Завод 
надпотУЖниХ 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, м. Запорiжжя, Випробувачiв, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 701 93 93 (061) 701 93 92
5. Електронна поштова адреса Svetlana.Pospelova@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 

виконання п.10.1 Статуту ПАТ «Супер» прийнято рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено 
повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Супер» - Овденко Галини 
Володимирiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 0.00000081%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання но-
вого складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття 
цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 1 рiк. 

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
виконання п.10.1 Статуту ПАТ «Супер» прийнято рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено 
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Супер» - Паладiя Iгора Володи-
мировича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.00000081%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не 
наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 1 рiк. 

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
виконання п.10.1 Статуту ПАТ «Супер» прийнято рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено 
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Супер» - Рибалко Олександра 
Вiкторовича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.00000081%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не 
наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 1 рiк. 

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з 
припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Супер», прийнято рiшення 
про обрання членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим Овденко Га-
лину Володимирiвну, що є акцiонером ПАТ «Супер» та володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081 % обрано на посаду Члена 
Наглядової ради ПАТ «Супер». Iнформацiя щодо паспортних даних не наво-
диться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу при-
значено на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фахiвець 
вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту, Голова Наглядової ради.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з 
припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Супер», прийнято рiшення 
про обрання членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим Паладiя Iгора 
Володимировича, що є акцiонером ПАТ «Супер» та володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081 % обрано на посаду Члена 
Наглядової ради ПАТ «Супер». Iнформацiя щодо паспортних даних не наво-
диться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу при-
значено на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник гене-
рального директора з економiчної безпеки,Член Наглядової ради.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку 
з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Супер», прийнято 
рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим 
Рибалко Олександра Вiкторовича, що є акцiонером ПАТ «Супер» та володiє 

часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081% обрано на 
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Супер». Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкрит-
тя цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Особу призначено на посаду на строк до наступних рiчних зборiв 
акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт, Член Наглядової ради.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
виконання п.12.2 Статуту ПАТ «Супер» прийнято рiшення про припинення по-
вноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим припинено по-
вноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер» - Ткачука Юрiя Петровича, 
який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.0000081%. 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi складає 3 роки. 

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на виконання п.12.2 Статуту ПАТ «Супер» прийнято рiшення про припинен-
ня повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим при-
пинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер» - Турiй Олени 
Василiвни. Часткою у статутному капiталi Товариства особа не володiє. 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi складає 3 роки. 

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
виконання п.12.2 Статуту ПАТ «Супер» прийнято рiшення про припинення по-
вноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим припинено по-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер» - Линди Свiтлани Iванiвни, 
яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.0000081%. 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi складає 3 роки. 

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) на 
пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з 
припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер», прийнято рiшення 
про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим Линду Свiтлану 
Iванiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.0000081 % обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер». Iнформацiя 
щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано 
згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: началь-
ник бюро бюджетування та контролю, Член Ревiзiйної комiсiї.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у 
зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер», при-
йнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з 
чим Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства в розмiрi 0.0000081 % обрано на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Супер». Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на 
який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, Голова 
Ревiзiйної комiсiї, радник.

29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у 
зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер», при-
йнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з 
чим Турiй Олену Василiвну обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«Супер». Часткою у статутному капiталi Товариства особа не володiє. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призна-
чено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу планування та звiтностi, Член 
Ревiзiйної комiсiї, заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу.

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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

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 30 березня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2.текст повідомлення: 
2.1. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 

2017 р. прийнято рішення про:
припинення повноваЖенЬ: 
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Порошенко Олексій Іванович (Пас-

порт серії СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 
22.05.1998 р.). Порошенко О. І. володіє 1 480 шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 72 520 грн. 00 коп., що ста-
новить 0, 0431 % від статутного капіталу Товариства. Порошенка О. І. було 
обрано як уповноваженого представника акціонера Товариства - ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІ-
ТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; місцезнаходження: м. Київ, вул. 
Електриків, 29-А), яке володіє 2 831 232 шт. простих іменних акцій Товари-
ства, загальною номінальною вартістю 138 730 368 грн. 00 коп., що стано-
вить 82,5347 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішен-
ня: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному 
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». 
Особа перебувала на даній посаді протягом 11 місяців 11 днів. Порошен-
ко  О. І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

припинення повноваЖенЬ: 
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Полюга Світлана Леонідівна (Пас-

порт серії СН № 752704, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в  
м. Києві 19.02.1998 р.). Полюга С. Л. володіє 63 шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що стано-
вить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. 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 «ЗЛК». Особа 
перебувала на даній посаді протягом 11 місяців 11 днів. Полюга С. Л. непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

припинення повноваЖенЬ: 
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Ярматова Лариса Віталіївна (паспорт 

серії СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києві 
11.01.1995р.). Ярматова Л. В. володіє 63 шт. простих іменних акцій Товари-
ства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 
001836 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа пере-
бувала на даній посаді протягом 7 років 11 місяців 27 днів. Ярматова Л. В. 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

припинення повноваЖенЬ: 
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Ганапольський Дмитро Олександро-

вич (паспорт серії СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 
12.02.1998 р.). Ганапольський Д. О. акціями Товариства не володіє. Гана-
польського Д. О. було обрано як уповноваженого представника акціонера 
Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ВІК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнаходження: Україна, 04176, м. 
Київ, вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 19 330 059 грн. 00 коп., що 

становить 11,50 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рі-
шення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капі-
талі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа 
перебувала на даній посаді протягом 11 місяців 11 днів. Ганапольський Д. О. 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

припинення повноваЖенЬ: 
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Цимбал Олександр Олексійович 

(паспорт серії СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в 
Київській області, 20.01.2004 р.). Цимбал О. О. акціями Товариства не во-
лодіє. Цимбала О. О. було обрано як уповноваженого представника акціо-
нера Товариства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «СОВА» (код за ЄДРПОУ: 34294419; місцезнаходження: Україна, 
04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке на теперішній час акціями Товари-
ства не володіє. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який воло-
діє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними збо-
рами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом  
11 місяців 11 днів. Цимбал О. О. непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

2.6. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

припинення повноваЖенЬ: 
Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗЛК» Бергер Світлана Іванівна (Паспорт 

серії СО № 290516 виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві, дата 
видачі 16.12.1999 р.). Бергер С. І. володіє 63 шт. простих іменних акцій Това-
риства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 
001836 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: про-
позиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товари-
ства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 
рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на 
даній посаді протягом 12 років 11 місяців 10 днів. Бергер С. І. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

припинення повноваЖенЬ: 
Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗЛК» Бондаренко Тамара Євгенівна (Пас-

порт серії СО № 948551, виданий Оболонським РУГУ МВС України в  
м. Києві, дата видачі 25.06.2002 р.). Бондаренко Т. Є. володіє 63 шт. про-
стих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 
00 коп., що становить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. Під-
става такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у 
статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 4 років. Бондарен-
ко Т. Є. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

припинення повноваЖенЬ: 
Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗЛК» Калініченко Євгеній Петрович (Паспорт 

серії СО № 813181, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві, 
дата видачі 05.07.2002 р.). Калініченко Є. П. володіє 63 шт. простих іменних 
акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3087,00 грн. 00 коп., що 
становить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рі-
шення: 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 «ЗЛК». Особа пере-
бувала на даній посаді протягом 18 років 8 місяців 22 днів. Калініченко Є. П. 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: член Наглядової ради Товариства Ричек Валерій Васильо-
вич (Паспорт серії СО № 301822, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України 
в м. Києві, 21 грудня 1999 р.), обраний терміном на 3 (три) роки. Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товари-
ства. Інші посади, які Ричек В. В. обіймав протягом останніх п’яти років: 
директор ТОВ «Богдан-Елекстротранс» (за сумісництвом), юрист ТОВ 
«Спортивно-оздоровчий комплекс «МОНІТОР». Ричек В. В. є уповноваже-
ним представником акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнахо-
дження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 
шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю  
19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % від статутного капіталу Това-
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риства. Ричек В. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: 
член Наглядової ради Товариства Цимбал Олександр Олексійович (Пас-

порт серії СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київ-
ській області, 20.01.2004 р.), обраний терміном на 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 Товари-
ства. Інші посади, які Цимбал О. О. обіймав протягом останніх п’яти років: 
начальник відділу структурування власності департаменту з корпоративних 
прав та зв'язків з інвесторами Корпорації «БОГДАН», Голова Наглядової 
ради ПАТ «ЗНВКІФ «БОГДАН-КАПІТАЛ». Цимбал О. О. є уповноваженим 
представником акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; 
місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А, 
яке володіє 25 203 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номі-
нальною вартістю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % від статут-
ного капіталу Товариства. Цимбал О. О. акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: 
член Наглядової ради Товариства Полюга Світлана Леонiдiвна (Паспорт 

серії СН № 752704, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 
19.02.1998 р.), обрана терміном на 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 рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші поса-
ди, які Полюга С. Л. обіймала протягом останніх п’яти років: спецiалiст 
вiддiлу маркетингу Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська 
кузня», заступник начальника вiддiлу маркетингу Публічного акціонерного 
товариства «Завод «Ленінська кузня». Полюга С. Л. володіє 63 шт. простих 
іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн.  
00 коп., що становить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. По-
люга С. Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.12. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: 
член Наглядової ради Товариства Порошенко Олексій Іванович (Паспорт 

серії СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 
22.05.1998 р.), обраний терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: про-
позиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товари-
ства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 
рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які Порошен-
ко О. І. обіймав протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «Завод «Ленiнська кузня»; Голова Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифiкований корпора-
тивний iнвестицiйний фонд «Прайм Ессетс Кепiтал». Порошенко О. І. є уповно-
важеним представником акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 
33549199; місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, 29-А), яке володіє  
2 831 232 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вар-
тістю 138 730 368 грн. 00 коп., що становить 82,5347 % від статутного капіталу 
Товариства. Порошенко О. І. володіє 1 480 шт. простих іменних акцій Товари-
ства, загальною номінальною вартістю 72 520 грн. 00 коп., що становить  
0, 0431 % від статутного капіталу Товариства. Порошенко О. І. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.13. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: 
член Наглядової ради Товариства Ярматова Лариса Віталіївна (паспорт 

серії СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києві 

11.01.1995р.), обрана терміном на 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 рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші поса-
ди, які Ярматова Л. В. обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник 
фінансово-аналітичного відділу Публiчного акцiонерного товариства «За-
вод «Ленiнська кузня». Ярматова Л. В. володіє 63 шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що стано-
вить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. Ярматова Л. В. непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: 
Член Ревізійної комісії Товариства Бергер Світлана Іванівна (Паспорт 

серії СО № 290516 виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві, дата 
видачі 16.12.1999 р.), обрана терміном на 5 (п’ять) років. Підстава такого 
рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному 
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. 
Інші посади, які Бергер С. І. обіймала протягом останніх п’яти років: началь-
ник відділу матеріально-технічного забезпечення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА «ЛК-Металургія» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕ-
НІНСЬКА КУЗНЯ». Бергер С. І. володіє 63 шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що стано-
вить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. Бергер С. І. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.15. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: 
Член Ревізійної комісії Товариства Бондаренко Тамара Євгенівна (Пас-

порт серії СО № 948551, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві, 
дата видачі 25.06.2002 р.), обрана терміном на 5 (п’ять) років. Підстава такого 
рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному 
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші по-
сади, які Бондаренко Т. Є. обіймала протягом останніх п’яти років: завідувач 
канцелярії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІН-
СЬКА КУЗНЯ». Бондаренко Т. Є. володіє 63 шт. простих іменних акцій Това-
риства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 
001836 % від статутного капіталу Товариства. Бондаренко Т. Є. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.16. річними загальними зборами акціонерів пат «ЗлК» 30 березня 
2017 р. прийнято рішення про:

оБрання: 
Член Ревізійної комісії Товариства Калініченко Євгеній Петрович (Пас-

порт серії СО № 813181, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. 
Києві, дата видачі 05.07.2002 р.), обраний терміном на 5 (п’ять) років. Під-
става такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у 
статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному скла-
ді посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Това-
риства. Інші посади, які Калініченко Є. П. обіймав протягом останніх п’яти 
років: Начальник відділу ремонту та експлуатації планування та обліку 
енерго-ресурсів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ», 

інженер з розрахунків та режимів електроспоживачів відділу ремонту та 
експлуатації планування та обліку енерго-ресурсів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ». Калініченко Є. П. 
володіє 63 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною 
вартістю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % від статутного капіта-
лу Товариства. Калініченко Є. П. непогашеної судимості за корисливі та по-
садові 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 «ЗлК» ____ Шандра валерій олександрович
/ підпис МП /

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офі-
ційному друкованому виданні).

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: приватне 
аКцIонерне товариСтво «ГалС-К»; Код за ЄДРПОУ: 
31566427; Місцезнаходження:17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. 
Вокзальна, буд. 3, кв. 3; Міжміський код, телефон та факс:(04637) 3-41-99; 
Електронна поштова адреса: galsk@emitent.net.ua; Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: 31566427.smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів.

2. Текст повідомлення: Дата прийняття Річними Загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «ГАЛС-К» рiшення про виплату дивiдендiв: 30.03.2017р. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 
17.04.2017р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до 
рiшення позачергових загальних зборiв становить 3 000 000 (Три мiльйони 
гривень) 00 коп. Дивіденди виплачуються із прибутку емітента за 2016 рiк. 

Строк виплати дивiдендiв: з 17.04.2017р.до 17.10.2017 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок випла-

ти дивiдендiв: виплата усiєї суми дивiдендiв у повному обсязi всiм особам, 
що мають право на отримання дивiдендiв.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.1. Голова правління ПрАТ «ГАЛС-К Євстратов М.А.
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

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

1.Повне найменування емітента – пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «УКраЇнСЬКий наУКово-доС-
лІдний ІнСтитУт авІацІйноЇ теХнолоГІЇ».

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552.
3.Мусцезнаходження – Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21.
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 455-93-93.
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua 
7.Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ УкрНДІАТ від 28 березня 
2017 року (протокол № 4 від 28.03.17р.) та рішення Ревізійної комісії АТ 
УкрНДІАТ від 28 березня 2017 року (протокол № 3 від 28.03.17р.) відбули-
ся зміни складу посадових осіб емітента, зокрема обрано Голову Наглядо-
вої ради та Голову Ревізійної комісії Товариства.

Обрання Голови Наглядової ради:
- Гурак Денис Дмитрович, Голова Наглядової ради, представник 

Державного концерну «Укроборонпром». Посадова особа часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчив Ам-
стердамський університет (Королівство Нідерланди) за спеціальністю 
«Міжнародне та європейське право», здобув кваліфікацію магістра; 
місце роботи - Державний концерн «Укроборонпром», заступник Гене-
рального директора із зовнішньоекономічної діяльності; загальний 
стаж роботи - 11років, останні 5 років працював на посаді: директора 
Філії «ДНЦ з НВ/ДП ДП «УФІЯ» (2010-2014р.р.), заступника Генераль-
ного директора із зовнішньоекономічної діяльності ДК «Укроборонп-
ром» (з 2014р. до тепер); непогашеної судимості немає, заборона обі-
ймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є 
афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілі-
йованими особами Гурака Д.Д., немає. Посадова особа не надала зго-
ду на розкриття паспортних даних.

Обрання Голови Ревізійної комісії:
- Кулик Світлана Василівна, Голова Ревізійної комісії, представник 

Державного концерну «Укроборонпром». Посадова особа часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчила Ки-
ївський інститут внутрішніх справ МВС України, 2005р., правознавство, 
юрист; місце роботи - Державний концерн «Укроборонпром», заступник 
начальника управління; загальний стаж роботи – 20 років; останні 5 ро-
ків працювала на посаді начальника відділу ДК «Укроборонпром» 
(2012-2015р.р.), заступника начальника управління (з 2015р. до тепер); 
непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні посади та за-
йматися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою Това-
риства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Кулик С.В., 
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством.

Голова правління –
Генеральний директор  Г.о. Кривов

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 «авIаКомпанIя «вIта», 19037603, 01021, 
м. Київ, Печерський, вул. Липська 12/5, офiс 2 (044) 253-97-53

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://19037603.smida.gov.ua/

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Ісаченко В.Б.
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «КорСУнЬ-ШевченКІвСЬКе авто-
транСпортне пІдприЄмСтво 17144»

2. Код за ЄДРПОУ: 03115364
3. Місцезнаходження: 19400 Черкаська область Корсунь-

Шевченкiвський район мiсто Корсунь-Шевченкiвський, вулиця Ювiлейна 
будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4735) 2-30-12, -
5. Електронна поштова адреса: 03115364@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat-k-sh-atp17144.emitents.net.
ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
30 березня 2017 року ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144  

«отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. 
Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 27.03.2017 
року (вих. № 132044зв від 28.03.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної 
особи» залишився без змін, загальна кількість акцій «фізичної особи» 
складає 3682228 штук, загальна кількість голосуючих акцій 3682228 штук. 
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» становить 97,259059 % в 
загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 100,00 % в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. директор  цабенко віктор михайлович
31.03.2017

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «миронІвСЬКа птаХофаБриКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 30830662
3. Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, 

село Степанцi, вулиця Жовтнева будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
5. Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@

mhp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.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 
Рішенням № 4 акціонера ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» від 

29.03.2017 року звільно з посади Директора товариства з 31.03.2017 року Мі-
щенка Сергія Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: 
заява Міщенка С.В., в зв'язку з переведенням на іншу посаду. Посадова особа 
не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 20.12.2013 року до 31.03.2017 року. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рішенням № 4 акціонера ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» від 
29.03.2017 року призначено на посаду Директора товариства з 01.04.2017 року 
Форостяну Ольгу Миколаївну, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа призначена на 
посаду безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років:заступник директора з питань виробництва, головний зоотехнік. Посадо-
ва 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 мiщенко Сергiй васильович 30.03.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
приватне аКцІонерне товариСтво «БоБро-
вицЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»
2. Код за ЄДРПОУ 00957040; 
3. Місцезнаходження вул. Горького, 1, м. Бобровиця, чернігівська 

обл., 17400; 
4. Міжміський код, телефон та факс (04632) 2-31-58 2-31-58
5. Електронна поштова адреса bhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bobrovica-hpp.emit.com.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: попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
31.03.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, 
Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесен-
ня змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) за-
стави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, 

пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що переви-
щує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент 
вчинення таких правочинів;

- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) по-
руки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 000 000,00 
USD (сто мільйонів доларів США) на момент вчинення таких правочинів.

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент 100 000 000,00 
USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) на момент вчи-
нення правочинів.вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 60 216 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках за курсом 27,190858грн.): 4515,55367%

.Станом на 27 березня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 479 827 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах, становить: 479 827шт.Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 479 827шт.Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

директор омелюх в.в. підпис, м. п. 31.03.2017 р.

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Яворiвський хлiбозавод», 00376544, 81000 Львiвська область Яворiвський 
м.Яворiв Святоюрська, 30, (03259) 21683. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
30.03.2017; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: javorivskijhz.pat.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«яворIвСЬКий ХлIБоЗавод»

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 
"КУлиКIвСЬКе 
молоКо"

2. Код за ЄДРПОУ 05388983
3. Місцезнаходження 16300, Чернiгiвська обл., смт. Кули-

кiвка , вул 8-го Березня , 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс 04643 2-15-35 2-15-35 
5. Електронна поштова адреса kulykivske@merlin.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

kulik-moloko.net.ua

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

II. текст повідомлення
29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство) прийнято рiшення 
(протокол №1 вiд 29.03.2017 року) про дострокове припинення повноважень 
Ревiзора Шарапової Ольги Вiкторiвни (паспорт серiя СА 921220, виданий 
Василiвським РВ УМВС України в Запорiзький областi 24.11.1998 року) у 
зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства та скасуванням посади 
Ревiзора. Особа не мала пакету акцiй та не володiла часткою в статутному 
капiталi Товариства. Особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мала. Особа перебувала на данiй посадi 2 роки 11 мiсяцiв.

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 Бажан Олександр Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «Бе-
реЗанЬпродтовари» (місцезнаходження: Україна, 
07540, Київська обл., м. Березань, вул. Леніна, 157, код ЄДРПОУ – 
00378603) (далі – товариство) повідомляє про проведення позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства 18 квітня 2017р. об 
07.30 годині за адресою: Київська обл., м. Березань, вул. Шевчен-
ків шлях, 157, кабінет керівника №1, які скликаються відповідно до 
вимог абзацу першого частини п'ятої статті 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Реєстрація акціонерів для участі у Загальних 
зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення 
зборів з 07-00 по 07-30. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2017 р. 

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів.
4. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції. 
6. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у но-

вій редакції. 
адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: 00378603.infosite.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: Київська 
обл., м. Березань, вул. Леніна, 157, кабінет керівника №1, з понеділка 
по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів 
– також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова 
правління Роднєнков Володимир Володимирович. Телефон для до-
відок: (045 76) 6-27-69,(067)409-21-99. 
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річна інформація емітента цінних паперів(для опублікування у 
офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента: 1.) Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «Старо-
КоСтянтинIвСЬКе мIЖрайаГропоСтач», 00908410, 
31100 Хмельницька область , м. Старокостянтинiв вул.Кривоноса, буд.14, 
(03854) 3-22-85. 2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:30.03.2017. 3.) Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: www.stkostm.pat.ua. 4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю  
Аудиторська фірма «Львівський аудит», 23273456. 5.) Інформація про за-
гальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне 
товариство): Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 22.04.2016. По-
рядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та 
затвердження регламенту загальних зборiв. 2.Звiт директора про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 р. та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 3.Звiт Наглядової ради 
про дiяльнiсть у 2015р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради. 4. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.  
5.Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2015 
рiк. 6.Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2016роцi. 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд iнших осiб не над-
ходили. За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi 
вiдповiднi рiшення: 1.Обрано лiчильну комiсiю у складi: Гливий Тарас Ва-
сильович (голова); Данкович Дмитро Андрiйович; Овчаренко Iгор Михайло-
вич. Головою зборiв обрано Токаренка Iвана В'ячеславовича, секретарем 
зборiв - Кучерука Олександра Сергiйовича. 2. Звiт директора затвердити. 
Роботу директора визнати задовiльною. 3. Звiт Наглядової ради затверди-
ти. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. 4. Затвердити рiчний звiт 
товариства за 2015 рiк. 5. Затвердити порядок покриття збиткiв за 2015 рiк. 
Покриття збиткiв здiйснити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. У зв'язку 
iз неприбутковою пiдприємства у 2015 роцi дивiденди не нараховувати та 
не виплачувати. 6. Перевести товариство у виробничу галузь, по виробни-
цтву твердопаливних брикетiв, з основним кодом КВЕД 16.29 Органам то-
вариства дiяти в iнтересах товариства та спрямовувати дiяльнiсть для по-
кращення матерiального стану товариства. Всi рiшення прийнятi 
одноголосно. 6.) Інформація про дивіденди.За результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.  
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 3. Осно-
вні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підпри-
ємництва (тис. грн.). Найменування показника (звітний- попередній): Усьо-
го активів 579.3 - 588.7; Основні засоби (за залишковою вартістю)  
179.7 - 188.5;Довгострокові фінансові інвестиції 0 – 0; Виробничі запаси 0 – 0; 
Сумарна дебіторська заборгованість 398.9 - 398.6; Грошові кошти та їх еквіва-
ленти 0.7 - 1.6; Власний капітал 264.6 - 297.5; Статутний капітал 178.5 - 178.5; 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-133.3) – ( -100.4); Довгостроко-
ві зобов'язання і забезпечення 0 – 0; Поточні зобов'язання і забезпечення  
314.7 - 291.2; Чистий прибуток (збиток) (-32.9) - 0

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «БоБровицЬКе ХлІБоприймалЬ-
не пІдприЄмСтво»

2. Код за ЄДРПОУ 00957040; 3. Місцезнаходження вул. Горького, 1, 
м. Бобровиця, чернігівська обл., 17400; 4. Міжміський код, телефон та 
факс (04632) 2-31-58 2-31-58

5. Електронна поштова адреса bhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bobrovica-hpp.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість.

II. текст повідомлення
31.03.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

Попередньо схвалено вчинення Товариством правочинів, щодо яких є за-
інтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття такого рішення на Зборах та надати повноваження Директо-
ру Товариства на укладення та підписання від імені Товариства правочинів, 
щодо яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів на 
їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, 
що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: не більше  
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) 
на момент вчинення правочинів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 60 216 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за 
курсом 27,190858грн.): 4515,55367%. Станом на 27 березня 2017р. (дата 
складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних 
зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 479 827 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 
становить: 479 827 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення 479 827 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

директор омелюх в.в. підпис, м. п. 31.03.2017 р.

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для 

опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОС»; Код за ЄДРПОУ: 24914236; 
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 3; Міжміський 
код, телефон та факс (044) 490-57-95; Електронна поштова адреса: 
agrofos@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: 24914236.smida.
gov.ua; Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення: Річними загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «АГРОФОС» (надалі - Товариство), якi вiдбулись 30.03.2017 року 
(Протокол №1/2017 вiд 30.03.2017р) було прийнято рiшення про надан-
ня попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 30.03.2017р. по 
30.06.2017р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або 
пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, 
договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi 
спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження облад-
нання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та не-

рухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, 
договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв 
вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, 
матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укла-
денням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих 
договорів. Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 3 000 000 (три міль-
йони) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 705,1 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить – 425,5%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
16  штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 16 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення - 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi.

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

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

3.2. Голова правління прат «ГалС-К Гавриленко в.м.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«аГрофоС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №63, 3 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

річна інформація емітента за 2016 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон: пат «КиЇвСЬКий доСлIдно-
еКСперименталЬний Завод «вУГIлля», 00159506, 
03180, Київ, пр.Приладний, 10, (044) 424-24-63. 2. Дата розкриття тексту 
річної інформації у базі даних Комісії: 03.04.2017. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено річну інформацію: http://emitent.tetra-studio.
com.ua/vygillya. 4. Аудиторська фірма: ТОВ «АФ «Аудит Консалт Україна», 
35572900 5. Інформація про чергові загальні збори: дата проведення 
22.04.2016, кворум 100%. На зборах були розглянутi всi питання порядку 
денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
найменування показника період

попередній Звітний
Усього активів 4858 4591
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4565 4191
Сумарна дебіторська заборгованість 233 311
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 21
Власний капітал 2604 2646
Статутний капітал 1247 1247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 671 713
Поточні зобов'язання 225 1945
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.01924 0.008417
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4989796 4989796

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 новГород-СІверСЬКий 

Завод БУдІвелЬниХ матерІалІв 
2. Код за ЄдрпоУ 00292089
3. місцезнаходження Україна, 16000, Чернігівська область, 

м.  Новгород-Сіверський, вулиця Козацька, 56
4. міжміський код, телефон та факс (04658) 31148 (04658) 31148
5. електронна поштова адреса office@zsm.com.ua
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.zsm.com.ua
7. вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

лу  III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 
положення - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
За даними реєстру власників цінних паперів ПАТ « НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» станом на 
27.03.2017  р., отриманого Товариством 30.03.2017 р. від Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України», Товариству 
стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій Товариства, а саме: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Українські ресурси» код ЄДРПОУ 34964697, місцезнахо-
дження: 03186, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 5 
володів часткою в загальній кількості володіє 14 078 947 акцій Товариства, 
що складає 99,43 % від загальної кількості акцій та загальної кількості го-
лосуючих акцій, після зміни розміру пакета акцій Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українські ресурси» володіє 0 акціями від загальної 
кількості акцій та кількість акцій в голосуючих акцій становитиме 0 акцій.

За даними реєстру власників цінних паперів ПАТ « НОВГОРОД-
СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» станом на 
27.03.2017  р., отриманого Товариством 30.03.2017 р. від Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України», Товариству 
стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій Товариства, а саме: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Промисловий синтез» код ЄДРПОУ 39207363, місцезнахо-
дження: 69068, м. Запоріжжя, вул. Героїв Дніпра, 23 володіє часткою в 
загальній кількості володів 0 акцій Товариства, що складає 0 % від загаль-
ної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій, після зміни роз-
міру пакета акцій Товариство з обмеженою відповідальністю «Промисло-
вий синтез» володіє 14 078 947 акцій Товариства, що складає 99,43 % від 
загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

Генеральний директор  Киреєв микола миколайович

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцI-
онерне товариСтво «УманЬГаЗ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03361419
3. Місцезнаходження: 20300 Черкаська область, Уманський район, 

мiсто Умань, вулиця Дерев'янка, будинок 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-54-05, 4-81-63, 

4-81-63
5. Електронна поштова адреса: 03361419@afr.com.ua, umangaz_

buh2@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://umangaz.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про змі-
ну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій

ІІ. текст повідомлення 
29 березня 2017 року ПАТ «УМАНЬГАЗ» отримано від 

ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким 
надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 14.03.2017 року (вих. № 133155зв від 
23.03.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився 
без змін, загальна кількість акцій 343266 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій 343266 штук. Розмiр частки акцiонера «фiзичної 
особи» складає 22,134769 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках 
до статутного капiталу та 22,441421 % в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй. 

29 березня 2017 року ПАТ «УМАНЬГАЗ» отримано від 
ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким 
надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 14.03.2017 року (вих. № 133155зв від 
23.03.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився 
без змін, загальна кількість акцій 343397 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій 343397 штук. Розмiр частки акцiонера «фiзичної 
особи» складає 22,143216 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках 
до статутного капiталу та 22,449985 % в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй.

29 березня 2017 року ПАТ «УМАНЬГАЗ» отримано від 
ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким 
надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 14.03.2017 року (вих. № 133155зв від 
23.03.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився 
без змін, загальна кількість акцій 319765 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій 319765 штук. Розмiр частки акцiонера «фiзичної 
особи» складає 20,619357 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках 
до статутного капiталу та 20,905016 % в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй.

29 березня 2017 року ПАТ «УМАНЬГАЗ» отримано від 
ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким 
надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 14.03.2017 року (вих. № 133155зв від 
23.03.2017 року) розмір пакету акцій «юридичної особи» Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України», (код ЄДРПОУ - 
20077720, місцезнаходження: Б. Хмельницького, буд. 6, м. Київ, 
01001) залишився без змін, загальна кількість акцій 387701 штука, 
загальна кількість голосуючих акцій 387701 штука. Розмiр частки 
акцiонера «юридичної особи» складає 25,000064 % в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 25,346412 % в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

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

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

2. Голова правління мусієнко олександр миколайович 
30.03.2017
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«повІдомлення прат «промСнаБ», ЄдрпоУ 23598684 
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Повідомляє, про зміни до порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Промснаб», які відбудуться «26» квітня 2017 р., об 10.00 
годині, за адресою: Україна, 85102, донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Б.Хмельницького, буд.1. (повідомлення про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Промснаб» опубліковано в офіційному 
друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» від 23.03.2017 р. № 56)

Відповідно до ст..38 Закону України «Про акціонерні товариства» за 
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій, 
порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Промснаб» 
доповнено наступними питаннями:

«10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реє-
страції Статуту Товариства у новій редакції.

11. Продовження терміну повноважень голови та членів Наглядової Ради.
12. Про затвердження умов договорів (цівільно-правових або трудових) з 

головою та членами Наглядової ради. Обрання, особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.»

Таким чином, порядок денний чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Промснаб», які відбудуться 26.03.2017 року наступний:

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів Товариства.
4. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження звіту генерального директора за 2016 р., річних звітів 

за 2016 р. та проекту плану діяльності підприємства на 2017 р.
6. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2016 р. 
7. Звіт Наглядової ради за звітний період.
8. Про виплату дивідендів за звітний період.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості 
таких правочинів.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реє-
страції Статуту Товариства у новій редакції.

11. Продовження терміну повноважень голови та членів Наглядової Ради.
12. Про затвердження умов договорів (цівільно-правових або трудових) з го-

ловою та членами Наглядової ради. Обрання, особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з головою та членами Наглядової ради

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства прат «промснаб» 2016 рік

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 83462 46115
Основні засоби 12186 12665
Довгострокові фінансові інвестиції 256 256
Запаси 2395 1638
Сумарна дебіторська заборгованість 66070 29660
Грошові кошти та їх еквіваленти 313 174
Нерозподілений прибуток 1 -1119
Власний капітал 16416 15296
Статутний капітал 3002,4 3002,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 67046 30819
Чистий прибуток (збиток) 1120,0 46
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1251000 1251000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 46 44

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.
promsnab.in.ua

Загальні збори скликані у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів – ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть у робочі 
дні тижня, з 9.00 год. до 15.00 год у приміщенні Товариства за адресою: 85102, 
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1. Місце ознайомлення: 
каб.201. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами генеральний директор ПрАТ «Промснаб» Покуса Д.В. 

В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у 
місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (06272) 6-01-83, 6-01-78.
Генеральний директор
прат «промснаб»  д.в. покуса 

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 «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292089
3. Місцезнаходження: 16000 Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 

вул. Козацька, буд. 56
4. Міжміський код, телефон та факс: (04658) 3-11-48, (04658) 3-11-48
5. Електронна поштова адреса: office@zsm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zsm.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. текст повідомлення 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ 
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 30.03.2017 року отримало вiд Публіч-
ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» реєстр 
акцiонерiв станом на 27.03.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціоне-
ра - юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Україн-
ські ресурси» (ЄДРПОУ 34964697, місцезнаходження: 03186, м. Київ, вул. 
Авіаконструктора Антонова, будинок 5) змінився розмір пакету акцій, а 
саме: 

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій - 14 078 947 акцій, 99,43%;

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій - 0 акцій, 0%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій - 14 078 947 акцій, 99, 43%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після змі-
ни розміру пакета акцій - 0 акцій, 0%.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ 
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 30.03.2017 року отримало вiд Публіч-
ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» реєстр 
акцiонерiв станом на 27.03.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціоне-
ра - юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Про-
мисловий синтез» (ЄДРПОУ 39207363, місцезнаходження: 69068, м. Запо-
ріжжя, вул. Героїв Дніпра, 23) змінився розмір пакету акцій, а саме: 

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій - 0 акцій, 0%;

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій - 14 078 947 акцій, 99,43%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій - 0 акцій, 0%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після змі-
ни розміру пакета акцій - 14 078 947 акцій, 99, 43%

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 Киреєв м.м. 31.03.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «новГород-СІверСЬКий Завод БУдІвелЬниХ матерІалІв»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів

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

пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «дерЖавний 
ЗемелЬний БанК», 38591533, 
03115, Україна, м. Київ, вул. Генерала 
Вітрука, будинок 12, (044) 32-32-895

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

31.03.2016р.

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

http://www.dzbank.com.ua

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

Підтвердження річного фінансового звіту 
ПАТ «Держзембанк» за 2016 рік зовнішнім 
аудитором не проводилось, оскільки 
рiшенням Правлiння Нацiонального банку 
України вiд 27 вересня 2016 року № 302-рш 
«Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та 
лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товари-
ства «Державний земельний банк» вико-
навчою дирекцiєю Фонду гарантування 
вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гаранту-
вання) прийнято рiшення вiд 27 вересня 
2016 року №1952, «Про початок процедури 
лiквiдацiї ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» та делегу-
вання повноважень лiквiдатора банку».
Згiдно з зазначеним рiшенням розпочато 
процедуру лiквiдацiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Державний зе-
мельний банк» (далi – ПАТ «ДЕРЖЗЕМ-
БАНК») з 27 вересня 2016 року до 26 верес-
ня 2018 року включно, призначено 
уповноважену особу Фонду гарантування 
та делеговано всi повноваження лiквiдатора 
ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК», визначенi, зокре-
ма, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону 
«Про систему гарантування вкладiв 
фiзичних осiб» (далi - Закон), в тому числi з 
пiдписання всiх договорiв, пов’язаних з 
реалiзацiєю активiв банку у порядку, визна-
ченому Законом, окрiм повноважень в 
частинi органiзацiї реалiзацiї активiв банку, 
провiдному професiоналу з питань врегу-
лювання неплатоспроможностi банкiв 
вiддiлу запровадження процедури тимчасо-
вої адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту 
врегулювання неплатоспроможностi банкiв 
Федорченку Андрiю Володимировичу стро-
ком на два роки з 27 вересня 2016 року до 
26 вересня 2018 року включно.

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент - ак-
ціонерне товариство). 
Зазначається інформація 
про проведення або 
непроведення загальних 
чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непрове-
дення вказуються причини, 
також зазначається перелік 
питань, 

Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть" вищiм органом 
управлiння державного банку є Наглядова 
рада, в зв'язку з чим загальнi збори 
акцiонерiв в державному банку не 
проводяться.

що розглядалися на 
загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до 
переліку питань порядку 
денного, у разі проведення 
позачергових зборів 
зазначаються особа, що 
ініціювала проведення 
загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, 
вказуються причини
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн
Сума виплачених/перерахо-
ваних дивідендів, грн*
Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів
Дата (дати) перерахування ди-
відендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум 
(грн) перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату**
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів без-
посередньо акціонерам із за-
значенням сум (грн) перерахо-
ваних/відправлених дивідендів 
на відповідну дату**
Опис Рiшення щодо виплати дивiдендiв за 2016 рiк не приймалось, 

дивiденди не нараховувались

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
пат «держзембанк» (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 135596 139038
Грошові кошти та їх еквіваленти 131299 132847
Кошти в інших банках - -
Кредити та заборгованість клієнтів - -
Усього зобов’язань 10167 12171
Кошти банків - -
Кошти клієнтів - -
Усього власного капіталу та частка меншості 125429 126867
Статутний капітал 120000 120000
Чистий прибуток/(збиток) 5429 6867
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) - -
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- -

Уповноважена особа ФГВФО на
лiквiдацiю ПАТ «Держзембанк»  А.В. Федорченко

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «артем-
КонтаКт» (код за ЄДРПОУ 22860482). Місцезнаходження – 04050, 
м.  Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-69-38. Елек-
тронна поштова адреса – artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет – http://artem-kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

2. текст повідомлення
Загальними зборами 30.03.17р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів на виготовлення продукції, 

на граничну сукупну вартість 60000 тис. грн. Вартість активів за даними 
останньої річної фінансової звітності – 12170 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності – 493,02%. Загальна кількість голо-
суючих акцій – 1159004 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах – 771579 шт., кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення – 771579 шт., «проти» – 0 шт.

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

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

Голова правління рахманов д.Г., 30.03.17р.
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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 товариство 
«веско»

публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріаль-
на, 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 заінтересова-
ність

текст повідомлення:
30 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 

№57) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiвський р-н., 
провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом пра-
вочину становить 200000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 
рiк складає 2001659 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 9,9917%. 
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром су-
мами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена По-
зичальником достроково.

30 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№57) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину (додат-
кової угоди №1) є внесення змiн до договору №160117/01-ФП вiд 
16.01.2017 р. щодо змiни строку надання та строку повернення 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, укладеному з Приват-
ним акцiонерним товариством «Систем Кепiтал Менеджмент», м.До-
нецьк, вул.Мар'їнська, 1, код за ЄДРПОУ 31227326, що є афiлiйованою 
особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину стано-

вить 150000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 
20016598 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 7,4938%. Iншi iстотнi 
умови правочину: позикодавець надає прозику (поворотну фiнансову 
допомогу) у безготiвковiй формi шляхом перерахування суми грошових 
коштiв на поточний рахунок Позичальника не пiзнiше 30.06.2017 р.; по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром су-
мами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 06.07.2017 року.

30 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №57) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМДЖИ Iнвест», м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 
12-Б, код за ЄДРПОУ 38628827, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 200000 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2001659 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови правочину: 
перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром 
сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може 
робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний роз-
рахунок має бути зроблений не пiзнiше 05.07.2017 року; фiнансова допо-
мога може бути повернена достроково.

30 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№57) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiвський р-н., 
провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом пра-
вочину становить 200000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 
рiк складає 2001659 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 9,9917%. 
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром су-
мами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена до-
строково.

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

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«веСКо»

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. друж-
ківка, 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 заінтересова-
ність

текст повідомлення:
30 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №44) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом 
якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товари-
ству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, 
Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 
38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 50000 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500849 тис. 

грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

30 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №44) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом 
якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товари-
ству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, 
Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 
39458102, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 50000 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500849 тис. 
грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «дрУЖКІвСЬКе рУдоУправлІння»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«СентравІС продаКШн ЮКрейн»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 

власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 

Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ емітента: 30926946 
місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., 

місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-01-00 
електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.centravis.com/ru/
news-center/informatsiya-emitenta/ 

Вид інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

2. текст повідомлення
30.03.2017 року, акціонером прийнято рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів.
Предмет правочину: отримання кредитних коштів 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 

грн.): 1 050 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності (тис. грн.): 3 826 147 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): 27,44

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 202 560 396

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 202 560 396
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»: 0

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

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

Генеральний директор  атанасов Юрій васильович.

ПРАТ «СПЕКТР-М» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Шота 
Руставелі, будинок 31-Б, кімната 26) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 10 годині 
00 хвилин за юридичною адресою Товариства: 01033, м. Київ, вулиця 
Шота руставелі, будинок 31-Б, кімната 26 за наступним порядком ден-
ним:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директор про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора та визначення основних напрямків діяльності на 2017 р.

3. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово – господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами 
фінансового 2016 року. 

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за 2016 рік. План 
розподілу прибутку та збитків на 2017 рік.

6. Прийняття рішення про зміну Директора Товариства.
7. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-

них зборах Товариства 28.04.2017 року за місцем їх проведення. Початок 
реєстрації – 09:00; закінчення реєстрації – 09:45. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товари-
ства – 25.04.2017 року. 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, а представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу та оформлену відповідно до 
чинного законодавства Довіреність на право участі у зборах. 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходжен-
ням ПРАТ«СПЕКТР-М» у робочі дні з 9-00 до 13-00 за адресою: м.Київ, ву-
лиця Шота Руставелі, будинок 31-Б, кімната 26, а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, 

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Дирек-
тор Товариства – Мороз В.В.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вно-
сити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запро-
понованих питань.

Телефон для довідок: +38 (067) 500 00 77
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)*

найменування показника період
Звітний 

2016
попередній 

2015
Усього активів - 0,6
Основані засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (16,1) (12,8)
Власний капітал (15,3) (12,0)
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні заповзання 16,1 12,6
Чистий прибуток (збиток) - (0,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 250
Кількість власний акцій, викуплений протягом 
року (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачений 
на викуп власних акцій протягом 
року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

директор прат «Спектр-м»
мороз в.в. ________________________

М.П.

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

прат «СпеКтр-м» 
(14253093)

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 "СтраХова 
КомпанIя "надIйна", 
34350924, Вишгородська 45А/6, оф.8, 
м.Київ, 04114, Україна, 428-14-15

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

31.03.2017 р.

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

http://www.nadiyna.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 за 2016 рік

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«ЄвроШпон-СмиГа», код 
ЄДРПОУ – 30981499; 35680, 
Рiвненська область, Дубенський 
район, смт.Смига, вул.Заводська, 
буд.1, (03656) 5-62-67

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

30.03.2017

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

www.euroshpon.com.ua
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 повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «новопавлІвСЬКий ГранІтний 
Кар’Єр»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292304
3. Місцезнаходження: 53282, Дніпропетровська область, Нікополь-

ський р-н, с. Кам’янське, вул.. Озерна, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-17-55, 69-17-51
5. Електронна поштова адреса: vat.ngk@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00292304.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
2. текст повідомлення

1. Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариства «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» вiд 31 березня 2017 року, 
з одностороннiм складанням з себе повноважень члена ревiзiйної комiсiї 
прийнято рiшення припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї – Ма-
линовської Ольги Миколаївни 

Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 22.03.2013 р.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. 
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про 

захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова осо-
ба не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

2. Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариства «Новопавлівский гранiтний кар’єр» 31 березня 2017 року, врахо-
вуючи односторонне складання з себе повноважень члена ревiзiйної комісії: 
Малиновської О.М., за внесеною пропозицiєю акцiонером товариства, Чен-
ською В.В., яка володiє 21,97% часткою в статутному капiталi емiтента, 
щодо обрання члена ревiзiйної комісії Хапайло Ірину Сергіївну, було при-
йнято рiшення обрати членом ревiзiйної комiсiї – Хапайло Ірину Сергіївну.

Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Назви посад, якi обiймала особа протягом останніх п’яти років – еконо-

міст з праці ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр»
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. 
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 

захист персональних даних» (№2297- VI вiд 01.06.2010 р.), посадова осо-
ба не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

3.Ревізійною комісією публічного акціонерного товариства «Новопав-
лівський гранітний кар’єр» прийнято рішення від 31 березня 2017 року 
(протокол № 02/17 від 31 березня 2017 року) обрати головою ревізійної 
комісії – Хапайло Ірину Сергіївну. 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0
Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Назви посад, якi обiймала особа протягом останніх п’яти років – еконо-

міст з праці ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр».
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України «Про 

захист персональних даних» (№2297- VI вiд 01.06.2010 р.), посадова осо-
ба не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

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

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

виконавчий директор Івженко марина олександрівна

Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона 
№ 171», місцезнаходження: 36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.
Миру, 10, повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів, 
які відбудуться 04 травня 2017 року о 10-00 годині за адресою: 
36022, полтавська обл., м.полтава, вул.миру, 10, адмінприміщен-
ня товариства, І—поверх, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 04 травня 2017 року 
за місцем проведення зборів.

проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регла-

менту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.

4. Обрання членів наглядової ради Товариства.
5. Припинення повноважень Ревізора.
6. Обрання Ревізора Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-

ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Миру, 10, у головного бухгал-
тера товариства В'язовська А.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.
(0532)50-91-89.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах – 26.04.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного - http:// 01037494.smida.gov.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«переСУвна меХанІЗована Колона № 171»

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 «реноме»
2. Код за ЄДРПОУ - 13975944
3. Місцезнаходження - 33022, місто Рівне, вул. Костромська, буд. 25
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 69-34-00, (0362) 69-34-09
5. Електронна поштова адреса - uristkom@renome.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.renome.ua
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про виплату диві-

дендів
II. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рі-
шення про виплату дивідендів: 23.03.2017 року (протокол № 01-2017 
від 23.03.2017 року). Рішення Наглядової ради про встановлення 
дати складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів, порядок та строк їх виплати – протокол № 6-2017 від 
29.03.2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів: 13.04.2017 року. Розмір дивідендів, що підля-
гають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 20000000,00 
грн. Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців починаючи з 
23.03.2017 року (з 23.03.2017 року - по 23.09.2017 року). Спосіб та 
порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам шляхом пе-
реказу коштів на їх розрахункові рахунки або видачі коштів з каси 
товариства частками пропорційно всім особам, що мають право на 
отримання дивідендів, до кінця кожного календарного місяця строку 
виплати дивідендів.

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

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

2. Генеральний директор Гладкевич надія федорівна, 30.03.2017 
року.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «мІЖнарод-
ний еКономІчний КомІ-
тет», 32523610, Петрозаводська,2-А, 
м. Київ, 03035, 044 238 08 97

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

29.03.2017

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

32523610.infosite.com.ua
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повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 

«Балакліївське». 2.Код за ЄДРПОУ емітента-05384885. 3.Місцезнахо-
дження- 38344, Україна, Полтавська обл., В.Багачанський р-н., с.Бала-
клія, вул.Центральна, буд.17. 4.Міжміський код, телефон та факс - 
(05345)9-10-07. 5.Електронна поштова адреса емітента –  
05384885@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://05384885.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітента-
ми цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II.текст повідомлення
ПрАТ «Балакліївське» повідомляє, що рішенням чергових загальних 

зборів акціонерів від 31.03.2017р. (протокол № 1) в зв’язку з закінченням 
терміну повноважень припинено повноваження: голова наглядової 
ради- Кордубан Алла Вячеславівна, паспорт серії КО № 231373 вида-
ний 14.04.2001р. В.Багачанським РВ УМВС України в Полтавській обл., 
володіє 0,0002% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 
24.03.2014р.; член наглядової ради – Коваленко Роман Володимирович, 
паспорт серії НК № 195787 виданий 24.12.1996р. Бахмацьким РВ УМВС 
України в Чернігівській обл., не володіє акціями емітента, перебував на 
посаді з 24.03.2014р.; член наглядової ради – Кордубан Ольга Іванівна, 
паспорт серії КО № 645409 виданий 21.12.2005р. В.Багачанським РВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в СК, перебувала на 
посаді з 24.03.2014р.; ревізор- Кордубан Оксана Анатоліївна, паспорт 
серії КН № 652072 виданий 29.05.1998р. В.Багачанським РВ УМВС 
України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в СК, перебувала на посаді 
з 24.03.2014р.; терміном на три роки обрано: член наглядової ради, 
рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «Балакліївське» від 
31.03.2017р. (протокол № 3) обрано терміном на три роки головою на-
глядової ради, представник акціонера Кордубана В.В.- Кордубан Алла 
Вячеславівна, паспорт серії КО № 231373 виданий 14.04.2001р. В.Бага-

чанським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,0002% в ста-
тутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років- фінансовий директор ТОВ «БІЛАГРО»; член нагля-
дової ради, представник акціонера Кордубана В.В.- Кордубан Ольга Іва-
нівна, паспорт серії КО № 645409 виданий 21.12.2005р. В.Багачанським 
РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в СК, інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- фiнансовий дирек-
тор ПП «БІАГР»; член наглядової ради, представник акціонера Кордуба-
на В.В.- Коваленко Роман Володимирович, паспорт серії НК № 195787 
виданий 24.12.1996р. Бахмацьким РВ УМВС України в Чернігівській 
обл., не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років- директор ПП «Білоцерківська промислова 
група»; ревізор- Кордубан Оксана Анатоліївна, паспорт серії КН  
№ 652072 виданий 29.05.1998р. В.Багачанським РВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в СК, інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років- генеральний директор  
ПП «БІАГР».

Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «Балакліївське» від 
31.03.2017р. (протокол № 3) в зв’язку з закінченням терміну повнова-
жень припинено повноваження: директор- Кордубан Юрій Володими-
рович, паспорт серії КН № 370338 виданий 07.04.1997р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,086% в СК, перебував 
на посаді з 24.03.2014р.; обрано терміном на три роки: директор- Кор-
дубан Юрій Володимирович, паспорт серії КН № 370338 виданий 
07.04.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., воло-
діє 0,086% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років- директор ПрАТ «Балакліївське», директор ТОВ «БІЛАГРО».

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не мають.

3.підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2.директор (підпис) Ю.в.Кордубан 31.03.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БалаКлІЇвСЬКе»

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 "Лебединський завод 
поршневих кiлець"

2. Код за ЄДРПОУ 00232006
3. Місцезнаходження 42200, м. Лебедин, вул. Тараса 

Шевченка, 93
4. Міжміський код, телефон та 
факс

((0545) 2-20-57 2-20-57

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

http://www.lzpk.info/

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

II. текст повідомлення
30.03.20217р від ПАТ «НДУ» був отриманий реєстр власників імен-

них цінних паперів Товариства, сформований станом на 22.03.2017р, 
згідно з яким відбулися наступні зміни на рахунках власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а 
саме: пакет голосуючих акцій, що належав Фізична особа 1, яка воло-
діла часткою у загальній кількості акцій Товариства- 33,899503% 
(1640519шт), яка становила 51,18082674% (1640519шт) голосуючих 
акцій зменшила свою частку у загальній кількості акцій Товариства, 
яка стала 0%(0шт) загальної кількості акцій Товариства та 0%(0шт) 
голосуючих акцій.

пакет голосуючих акцій, що належав Фізична особа 2, яка володіла 
часткою у загальній кількості акцій Товариства- 30,230485% 
(1462962шт), яка становила 45,64141266% (1462962шт) голосуючих 
акцій зменшила свою частку у загальній кількості акцій Товариства яка 
стала 0%(0шт) загальної кількості акцій Товариства та 0%(0шт) голо-
суючих акцій.

пакет голосуючих акцій, що належав Фізична особа 3, яка володіла 
часткою у загальній кількості акцій Товариства- 0% (0шт) яка станови-
ла 0% (0шт) голосуючих акцій збільшила свою частку у загальній кіль-
кості акцій Товариства яка стала 48,99999173%(2371286шт) загальної 
кількості акцій Товариства та 73,97925773%(2371286шт) голосуючих 
акцій.

пакет голосуючих акцій, що належав Фізична особа 4, яка володі-
ла часткою у загальній кількості акцій Товариства- 0% (0шт) яка ста-
новила 0% (0шт) голосуючих акцій збільшила свою частку у загаль-
ній кількості акцій Товариства яка стала 7,565008596%(366098шт) 
загальної кількості акцій Товариства та 11,42150643%(366098шт) го-
лосуючих акцій.

пакет голосуючих акцій, що належав Фізична особа 5, яка володіла 
часткою у загальній кількості акцій Товариства- 0% (0шт) яка станови-
ла 0% (0шт) голосуючих акцій збільшила свою частку у загальній кіль-
кості акцій Товариства яка стала 7,564988%(366097шт) загальної кіль-
кості акцій Товариства та 11,42147523 %(366097шт) голосуючих 
акцій.

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 Пивоваров Олександр Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 31.03.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“леБединСЬКий Завод порШневиХ КIлецЬ”
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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 
товариСтво «СУмСЬКий промпроеКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 00219649
3. Місцезнаходження: 40004, м. Суми, площа привокзальна, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 25-13-94, 

(0542) 78-77-46
5. Електронна поштова адреса: office@promproekt.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.promproekt.sumy.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акці-
онерного товариства «Сумський Промпроект» (надалі – емітент) від 
31.03.2017 року (протокол №25 від 31.03.2017 року), відбулися зміни в 
складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Петренка Єв-
гена Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень. Посадова особа володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента в розмірі 191 268 акцій, що дорівнює 24,903390% розміру 
статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 76 507,2 грн. На 
зазначеній посаді перебував – з 09.04.2014 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Петренко 
Лариси Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 1 220 акцій, що дорівнює 0,158845% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 488 
грн. На зазначеній посаді перебувала – з 09.04.2014 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Петренко Світ-
лани Борисівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з за-
кінченням терміну повноважень. Посадова особа часткою в статутному капіталі 
емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебувала – з 09.04.2014 року. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Петренка Євгена Володи-
мировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з не-
обхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 31.03.2017 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 191 268 акцій, що дорів-
нює 24,903390% розміру статутного капіталу емітента, загальною номі-
нальною вартістю 76 507,2 грн. Протягом останніх п’яти років посадова 
особа займала посади: голова наглядової ради емітента, виконавчий ди-
ректор емітента. Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Петренко Ларису Іванівну (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання но-
вого складу наглядової ради емітента, з 31.03.2017 року. Посадову особу обра-
но терміном на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 
емітента в розмірі 1 220 акцій, що дорівнює 0,158845% розміру статутного капі-
талу емітента, загальною номінальною вартістю 488 грн. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа займала посади: член наглядової ради емітента, ін-
спектор відділу кадрів. Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Гречаниченко Марину Євге-
нівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідніс-
тю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 31.03.2017 року. По-
садову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 480 788 акцій, що дорівнює 62,599343% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю  
192 315,2 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала поса-
ди: архітектор емітента. Член наглядової ради є акціонером емітента. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«Сумський Промпроект» (надалі – емітент) від 31.03.2017 року (протокол №1 від 
31.03.2017 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емітента - Петренка Євгена Володимиро-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю 
обрання голови наглядової ради емітента, з 31.03.2017 року. Посадову особу 
обрано на термін повноважень наглядової ради емітента, а саме на 3 роки. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі  
191 268 акцій, що дорівнює 24,903390% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 76 507,2 грн. Протягом останніх п’яти років 
посадова особа займала посади: голова наглядової ради емітента, виконав-
чий директор емітента. Голова наглядової ради є акціонером емітента. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано секретаря наглядової ради емітента - Петренко Ларису Іванівну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю об-
рання секретаря наглядової ради емітента, з 31.03.2017 року. Посадову особу 
обрано на термін повноважень наглядової ради емітента, а саме на 3 роки. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі  
1 220 акцій, що дорівнює 0,158845% розміру статутного капіталу емітента, за-
гальною номінальною вартістю 488 грн. Протягом останніх п’яти років посадо-
ва особа займала посади: член наглядової ради емітента, інспектор відділу 
кадрів. Секретар наглядової ради є акціонером емітента. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор  ____________  Гречаниченко Микола Миколайович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   31.03.2017 року
  (дата)

титульний аркуш повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова правлiння Журавльов Костянтин Леонiдович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Охтирський пивоварний завод»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження
42700, мiсто Охтирка, вул. Батюка, буд.23
4. Код за ЄДРПОУ
00383053
5. Міжміський код та телефон, факс
05446-2-27-23 
6. Електронна поштова адреса
ydul@ok.obolon.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення (повідомлен-
ня про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 31.03.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

№63 Вiдомостi НКЦПФР
03.04.2017

(номер та найменування офіційно-
го друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

www.ok.obolon.ua в мережі 
Інтернет 31.03.2017

(адреса сторінки) (дата)
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за дани-
ми останньої річ-
ної фінансової 
звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості право-
чинів до вартості активів 
емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звіт-

ності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.03.2017 9000 40226 22,4
Зміст інформації:
З метою реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi товариства, надати 
попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, з 
характером правочинiв - купiвля-продаж, надання послуг та граничною 
сукупною вартiстю - 9 млн. грн.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «оХтирСЬКий пивоварний Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості 

1. повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «аКцIонерна СтраХова КомпанIя 
«омеГа»

2. Код за ЄдрпоУ: 21626809 
3. місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. електронна поштова адреса: kul@omega.ua 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
7. вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

31.03.2017 року черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕ-
ГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/17 вiд 31.03.2017 
року) прийнято рішення про:

1) припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»: 
- Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни (паспорт серії СТ 436768, 

виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській області 
15.10.2014 р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень голови На-
глядової ради згідно Статуту. Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi 
АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової 
ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;

- Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, ви-
даний Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 23.01.1996р.) у зв’язку iз закінчен-
ням строку дії повноважень члена Наглядової ради згідно Статуту. Арте-
менко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк 
протягом якого перебував у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 
31.03.17р.;

- Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мін-
ським РУГУ МВС України у м. Києві 13 лютого 1996 р.) у зв’язку iз закінчен-
ням строку дії її повноважень згідно Статуту. Гутіна В.Б. часткою в статут-
ному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у 
складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;

2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:
- Таранець Світлану Йосипівну (паспорт серії СТ 436768, виданий Ірпін-

ським МВ Управління ДМС України в Київській області 15.10.2014 р.). Про-
тягом останніх п’яти років Таранець С.Й. обіймала наступні посади: з 
08.09.2008р.– начальник сектору АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Таранець 
С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Таранець С.Й. є неза-
лежним директором. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та 
Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки

- Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мін-
ським РУГУ МВС України у м. Києві 13 лютого 1996 р.). Гутіна В.Б. протягом 
останніх п’яти років обіймала наступні посади: заступник директора з кор-
поративних продажів АСК «ОМЕГА» - з 01.02.97р. по т.ч. Гутіна В.Б. част-
кою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Гутіна В.Б. є представником акці-
онера АСК «ОМЕГА» - ПрАТ «Ділові партнери». Строк призначення на по-
саду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» 
- 3 (три) роки

- Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, ви-
даний Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 23.01.1996р.). Артеменко О.О. 

протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Банк «Фінанси та 
Кредит», начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ді-
лові Партнери», заступник директора з корпоративних питань. Артемен-
ко  О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Артеменко О.О. 
є представником акціонера АСК «ОМЕГА» - ПрАТ «Ділові партнери».Строк 
призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову 
раду АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки.;

3) припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА»:
- Ландиги Світлани Олексіївни (паспорт серії СМ № 119679 виданий Виш-

городським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29.06.1999р.) у зв’язку iз за-
кінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. 
Ландига С.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом 
якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;

- Ананьєвої Аліни Анатоліївни (паспорт серії СТ № 071209 виданий Борис-
пільським ГО ГУ МВС України в Київській обл. 31.10.2008р.) у зв’язку iз закін-
ченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. Ананьє-
ва А.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого пе-
ребувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;

- Примушка Віктора Євгеновича (паспорт серії СН № 105037, виданий 
Московським РУГУ МВС України в місті Києві 05.03.1996р.) у зв’язку iз закін-
ченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. При-
мушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом 
якого перебували у складі Ревізійної комісії – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;

4) обрання членами Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА»: 
- Ландигу Світлану Олексіївну (паспорт серії СМ № 119679 виданий 

Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29.06.1999р.). Протя-
гом останніх п’яти років Ландига С.О. обіймала наступні посади: начальник 
управління планування та економічного аналізу АСК «ОМЕГА». Ланди-
га  С.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призна-
чення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію 
АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки;

- Дощинську Тетяну Іванівну (паспорт серії СН № 072638, виданий Ва-
тутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 листопада 1995 року). Протя-
гом останніх п’яти років Дощинська Т.І. обіймала наступні посади: 
29.10.2012 по т.ч. –АСК «ОМЕГА»: з 29.10.2012 по 29.05.16 – начальник 
відділу медичного страхування Управління медичного страхування Дирек-
ції зі страхування; з 30.05.16 по т.ч. – заступник директора з фінансів з 
операційної діяльності Фінансової дирекції. Дощинська Т.І. часткою в ста-
тутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно 
із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» - 3 (три) 
роки

- Примушко Віктора Євгеновича (паспорт серії СН № 105037, виданий 
Московським РУГУ МВС України в місті Києві 05.03.1996р.). Примушко В.Є. 
протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: керуючий справами 
Управління справами АСК «ОМЕГА». Примушко В.Є. часткою в статутному 
капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом 
та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки.

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

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

2. т.в.о. президента Карагаєв павло анатолійович.

рІчна ІнформацІя 
приватного акціонерного товариства 

за 2016 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво «Карпати-
лада», 13641999, 76014, Iвано-
франкiвська обл., м.Iвано-франкiвськ, 
вул.Коновальця, 433, (0342) 50-99-20

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

31.03.2017

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

www.karpaty-lada.com.ua

рІчна ІнформацІя 
приватного акціонерного товариства 

за 2016 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво «ГаЗIнвеСт», 
33700005, 77400 Iвано-франкiвська 
область тисменицький район м. тисмени-
ця Горбаля, 7, 0342 716322

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

01.04.2017

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

http://gazinvest.pat.ua/
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 Додаток 44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних па-
перів Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (для опублікування 
у офіційному друкованому виданні) I. Основні відомості про емітента; 1. Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та 
телефон емітента: приватне аКцIонерне товариСтво 
«треСт «КиЇвмIСЬКБУд-2», 04012661, 03151 м. Київ вул. Народно-
го Ополчення, 26-А, (044) 249-02-14; 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017; 3. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://www.kgs2.kiev.ua; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Аналітик-Профіт», 22930981; 5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство):; Черговi 
загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.04.2016р.; Перелiк питань, рiшення з 
яких прийнятi загальними зборами акцiонерiв:; 1.Прийняття рiшення з питань 
порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв: передача повноважень 
лiчильної комiсiї за договором депозитарнiй установi та затвердження умов до-
говору, обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та за-
твердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.; 2.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства (Звiт ге-
нерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2015 р.). ; 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради Товариства (Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р.) ;  
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту контролюючих органiв Това-
риства (Звiт контролюючих органiв Товариства за 2015 р.) ; 5.Розподiл прибутку 
i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. ; 6.Затвер-
дження рiчного звiту Товариства за 2015 р. ; 7.Схвалення значних правочинiв, 
якi були вчиненi Товариством протягом 2015-2016 рокiв.; 8.Попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати 
прийняття такого рiшення.; Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного 
надходили вiд Наглядової ради.; Результатами розгляду питань порядку денно-
го було досягнуто прийняття рiшень з кожного питання - якi зафiксованi в 
протоколi загальних зборiв вiд 29.04.2016р.; Позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 04.05.2016р.; Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi за-
гальними зборами акцiонерiв:; 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.; 2. Об-
рання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. ; 3. Затвердження ре-
гламенту загальних зборiв акцiонерiв.; 4. Приведення дiяльностi Товариства у 
вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства».; 5. Про 
змiну типу Товариства. ; 6. Про змiну найменування Публiчного акцiонерного 
товариства «Трест «Київмiськбуд-2» на Приватне акцiонерне товариство «Тре-
ст «Київмiськбуд-2». ; 7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його у новiй редакцiї. ; 8. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Това-
риства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї.; 9.Припинення повноважень 
членiв Наглядової Ради Товариства. ; 10.Обрання членiв Наглядової ради То-
вариства.; 11.Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Нагля-
дової ради.; Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд 
Наглядової ради.; Результатами розгляду питань порядку денного було досяг-
нуто прийняття рiшень з кожного питання - якi зафiксованi в протоколi загаль-
них зборiв вiд 04.05.2016р.; 6. Інформація про дивіденди.За результатами звіт-
ного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось  
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 1. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  38314  43112
Основні засоби (за залишковою вартістю)  18223  20727
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  2673  3656
Сумарна дебіторська заборгованість  6408  10088
Грошові кошти та їх еквіваленти  333  76
Власний капітал  1654  3085
Статутний капітал  11058  11058
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -9404  -7973
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  28907  26426
Поточні зобов'язання і забеспечення  7753  13601
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.00647040 0.00183130
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.00647040 0.00183130

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  221160030  221160030
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 

загальна номінальна вар-
тість 
у відсотках від статутно-
го капіталу 

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

Генеральний директор ____ романюк олександр олександрович

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне то-

вариСтво "ХерСонСЬКий Завод КарданниХ 
валIв" 2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 73000, мс. Херсон, Червонопрапорна, буд. 26 4. Код за 
ЄДРПОУ 05743013 5. Міжміський код та телефон, факс 0552-26-36-04  
0552-26-36-04 6. Електронна поштова адреса zkv@hs.ukrtel.net

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення (повідо-
млення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 30.03.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

0 0 30.03.2017

(номер та найменування офіційно-
го друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

www.hzkv.com.ua в мережі 
Інтернет 30.03.2017

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ з/п дата 

вчинення дії
повне найменування 
акціонерного товари-

ства до зміни

повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
1 29.03.2017 Публiчне акцiонерне 

товариство "Херсон-
ський завод карданних 

валiв"

Приватне акцiонерне 
товариство "Херсон-

ський завод карданних 
валiв"

Зміст інформації:
Регiстрацiйний номер 242618884254 вiд 29.03.2017 р в Єдиному 
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 
громадських формувань (далi ЄДР). Мiнiстерство юстицiї України. 
Рiшення про змiну типу ПАТ "ХЗКВ" з публiчного акцiонерного товари-
ства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування, 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв 24 березня 2017 року.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента пУБлIчне 

аКцIонерне товариСтво «одеСаГаЗ» 2. Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ емітента 03351208 3. Місцезнаходження емітента 
65003 м.Одеса Одарiя, буд.1 4. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(048) 705 36 80 705 36 96 5. Електронна поштова адреса емітента akzii@
odgaz.odessa.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: odgaz.odessa.ua 
7.  Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв: 30.03.2017р. 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-

ри акцiонерi
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: право-

чини що пов'язаннi iз укладенням та/або пролонгацiєю, внесенням змiн до 
умов договорiв на розподiл газу, кредитних договорiв, депозитних договорiв, 
договорiв про надання фiнансових та майнових порук та послуг, договорiв 
застави або iпотеки, договорiв придбання або вiдчуження майна

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 900 000 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 1718716 тис. грн.
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 52,36 %

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2317760 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 1894412 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

- 1894412 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Виконав-
чий директор ____________ Герасименко Вiталiй Олександрович  М.П.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публічне акціо-
нерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне 
підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС». 2. Код за ЄДРПОУ: 14308150. 3. 
Місцезнаходження: 08322, Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Пролiски, 
вул. Промислова, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 593-37-20, 
593-37-23. 5. Електронна поштова адреса: at73@atrep.com.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: 14308150.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідо-
млення. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: річні загальні збори акціонерів. Дата прий-
няття рiшення–30.03.2017. Змiст такого рiшенняiз зазначенням пiдстав: 
припинення повноважень членів всіх органів товариства та обрання 
їх нового складуу зв`язку із затвердженням нової редакції статуту, у 
якій, зокрема, зменшено кількісний склад наглядової ради до двох 
осіб та замість колегіального виконавчого органу – правління утворе-
но одноосібний виконавчий орган - директор, а також у зв`язку із за-
кінченням терміну, на який була обрана ревізійна комісія. припинено 
повноваження з 30.03.2017 – Голова правлiння (функції якої під час 
перебування у відпустці по догляду за дитиною виконував Заступник 
Голови правління) русаліна людмила володимирівна, на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів. Не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Розмiр пакета акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у вiдсотках – 0. Строк, 
протягомякого особа перебувала на посаді - з 12.07.2000. На посаду нікого 
не обрано у зв`язку із припиненням повноважень Правління як колегіаль-
ного органу.припинено повноваження з 30.03.2017 – виконуючий 
функцiї Голови правлiння-Заступник Голови правлiння петриченко 
владислав олексійович, на підставі рішення загальних зборів акціонерів. 
Не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi на-
лежать цiйособi, у вiдсотках – 0. Строк, протягомякого особа перебувала 
на посаді - з 11.03.2015. На посаду нікого не обрано у зв`язку із припинен-
ням повноважень Правління як колегіального органу.припиненоповнова-
женняз 30.03.2017 – член правлiннялогвінов вадим миколайович, на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів. Не надав згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у вiдсотках 
– 0. Строк, протягомякого особа перебувала на посаді - з 13.01.2017. На 
посаду нікого не обрано у зв`язку із припиненням повноважень Правління 
як колегіального органу.припиненоповноваженняз 30.03.2017 – Голова 
наглядової ради магітов анатолій Семенович, на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр 
пакета акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у вiдсотках – 0,855460. Строк, 
протягомякого особа перебувала на посаді - з 28.04.2015. На посаду нікого 
не обрано, оскільки обрання Голови Наглядової ради відбудеться на пер-
шому її засіданні.припинено повноваження з 30.03.2017 – член нагля-
дової ради Швець Iгорвiталiйович, на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета 
акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у вiдсотках – 0. Строк, протягомякого 
особа перебувала на посаді - з 28.04.2015. припиненоповноваженняз 
30.03.2017 – член наглядової ради Іванова Галина прокопівна, на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів. Не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у вiдсотках 
– 0. Строк, протягомякого особа перебувала на посаді - з 28.04.2015. при-
пиненоповноваженняз 30.03.2017 – член наглядової ради руднєва 
Галина петрiвна, на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi на-
лежать цiйособi, у вiдсотках – 0,007495. Строк, протягомякого особа пере-
бувала на посаді - з 28.04.2015. На посаду нікого не обрано у зв`язку із 
зменшенням кількісного складу Наглядової ради до двох осіб.припинено 
повноваження з 30.03.2017 – член наглядової ради латиговський во-
лодимир павлович, на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Не 
надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi на-
лежать цiйособi, у вiдсотках – 0,022484.Строк, протягомякого особа пере-
бувала на посаді - з 28.04.2015. На посаду нікого не обрано у зв`язку із 
зменшенням кількісного складу Наглядової ради до двох осіб.припинено 
повноваження з 30.03.2017 – Голова ревiзiйноїкомiсiїЗеленський ва-
силь павлович, на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Не надав 
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi належать 

цiйособi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді - з 10.04.2014. На посаду нікого не обрано, оскільки обрання Голови 
Ревiзiйноїкомiсiївідбудеться на першому її засіданні.припинено повнова-
ження з 30.03.2017 – член ревiзiйноїкомiсiїКабiна тетяна федорiвна, 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Не надала згоди на роз-
криття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у 
вiдсотках – 0,855460. Строк, протягомякого особа перебувала на посаді - з 
10.04.2014. обрано з 31.03.2017 -директор логвінов вадим миколайо-
вич, на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Строк, на який при-
значено (обрано) особу – до переобрання. Iншi посади, якiобiймала ця осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: Національний музей народної архітектури 
та побуту України - заступник директора із загальних питань, заступник ди-
ректора з питань господарської діяльності; ПАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМ-
КОМПЛЕКС» - директор з господарських питань, член Правління. обрано 
з 31.03.2017 -член наглядової ради русаліна людмила володимирів-
на - представник акціонера тов «петрус-Інвестбуд», на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів. Строк, на який призначено (обрано) особу 
– 3 роки. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ПАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» - голова Правління (перебувала у 
відпустці по догляду за дитиною).обрано з 31.03.2017 -член наглядової 
ради магітов анатолій Семенович - акціонер,на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів. Строк, на який призначено (обрано) особу –  
3 роки. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ПАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» - голова Наглядової ради, ПрАТ 
«Банк крові» - Генеральний директор.обрано з 31.03.2017 -член 
ревiзiйноїкомiсiїЗеленський василь павлович, на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів.Строк, на який призначено (обрано) особу –  
3 роки. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Заступник директора, керівник контрольно-ревізійної служби ТОВ «Кінгсбу-
ріВенчур», ПАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» - голова Ревiзiйноїкомiсiї. 
обрано з 31.03.2017 -член ревiзiйноїкомiсiїКабiна тетяна федорiвна, 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів.Строк, на який призначено 
(обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Заступник директора, керівник контрольно-ревізійної 
служби ТОВ «КінгсбуріВенчур».III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування 
посади: директор логвінов вадим миколайович.31.03.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне 
товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприєм-
ство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС». 2. Код за ЄДРПОУ: 14308150. 3. Місцезна-
ходження: 08322, Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Про-
мислова, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 593-37-20, 593-37-23. 
5. Електронна поштова адреса: at73@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: 14308150.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва 
уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу 
посадових осiб: наглядова рада, ревізійна комісія. Дата прийняття 
рiшення – 31.03.2017. Змiст такого рiшенняiз зазначенням пiдстав: обран-
ня голів наглядової ради і ревізійної комісії новими членами цих орга-
нів відповідно. обрано -Голова наглядової ради русаліна людмила 
володимирівна - представник акціонера тов «петрус-Інвестбуд», яка 
була обрана членом Наглядової ради на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів від 30.03.2017, а головою Наглядової ради - на підставі рішення 
Наглядової ради у новому складі від 31.03.2017. Не надала згоди на роз-
криття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у 
вiдсотках – 0.Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi поса-
ди, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «ЦУВКП 
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС» - голова Правління (перебувала у відпустці по 
догляду за дитиною).обрано -Голова ревiзiйноїкомiсiїЗеленський ва-
силь павлович, який був обраний членом Ревізійної комісії на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів від 30.03.2017, а головою Ревізійної комі-
сії – на підставі рішення Ревізійної комісії у новому складі від 31.01.2017. Не 
надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi на-
лежать цiйособi, у вiдсотках – 0.Строк, на який призначено (обрано) особу 
– 3 роки. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Заступник директора, керівник контрольно-ревізійної служби ТОВ «Кінгсбу-
ріВенчур», ПАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» - член Ревізіцної комісії.
III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Найменування посади: директор логвінов ва-
дим Миколайович.31.03.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «централЬно-УКраЇнСЬКе вироБничо-
КомплеКтовочне пІдприЄмСтво «атомпромКомплеКС»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента 1.повне найменування емітен-

та, код за ЄдрпоУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента : Публiчне акцiонерне товариство «Борщiвський сирзавод», 
00447184Тернопільська , Борщiвський, 48702, м. Борщiв, вул.
Промислова,2 03541 215-43. 2. дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
30.03.2017 р. 3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію : www.borshivcheese.pat.ua 4. наймену-
вання, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності : 
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ера - аудит»., 35287068 
5. Інформація про загальні збори : чергові збори 19.04.2016 р.,  
кворум 59% , Порядок денний : 1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Об-
рання голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту зборiв 
Товариства.3. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї.6. Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк .7. Визначення порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 
2015 роцi та виплату дивiдендiв ПО ПИТАННЮ №1: Обрати лiчильну 
комiсiю у складi трьох осiб, персонально : головою лiчильної комiсiї 
Цимбалiста Андрiй Михайлович, членами лiчильної комiсiї Дерiй Андрiй 
Володимирович, Кудлейчук Борис Володимирович.«. ПО ПИТАННЮ 
№2:1. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв ПАТ « Борщiвський 
сирзавод « Нарольську Наталiю Василiвну.2. Обрати Секретарем загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ « Борщiвський сирзавод « Нарольського 
Вiктора Адольфовича .3. Затвердити наступний регламент загальних 
зборiв акцiонерiв :доповiдь по питанням Порядку денного - до 10 хв.;для 
виступу - до 5 хв.; повторнi виступи - до 2 хв.; перерва для процедури 
голосування - до 10 хв.,оголошення результатiв голосування - до 3 хв.«. 
ПО ПИТАННЮ №3:1. 1.Затвердити звiт правлiння ПАТ «Борщiвський 
сирзавод» про результати фiнансово-господарської дiяльностi товари-
ства за 2015 рiк.2. Визнати роботу правлiння задовiльною №4 :1.Затвер-
дити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Визнати роботу нагля-
дової ради задовiльною. ПО ПИТАННЮ №5 :1. Затвердити звiт та 
висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. «ПО ПИТАННЮ №6 : 
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк .2.Затвердити баланс 
Товариства станом на 31 грудня 2015 рiк з валютою балансу 50013,0 тис. 
грн.«ЗА» 1439380 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi за-
реєстрованих голосуючих акцiй.ПО ПИТАННЮ № 7 :1. Отриманий чис-
тий прибуток Товариства за 2015 рiк у сумi 6610,0 тис. грн. направити на 
розвиток виробництва та модернiзацiю основних засобiв Товариства.  
2. Дивiденди за наслiдками роботи товариства у 2015 роцi не нарахову-
вати та не виплачувати.По всім питанням голосували «ЗА» 1439380 
голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голо-
суючих акцiй.Пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання 
вiднесенi до порядку денного загальних зборiвбули розглянутi тапо всiх 
питаннях порядку денного прийнятi рiшення. позачергові збори 
20.12.2016 р. Кворум 75,42 % . Порядок денний : 1. Обрання лiчильної 
комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря зборiв .3.Затвердження регламен-
ту позачергових загальних зборiв акцiонерiв та порядку голосування на 
позачергових загальних зборах акцiонерiв.4.Припинення Публiчного 
акцiонерного товариства «Борщiвський сирзавод » шляхом перетворен-
ня в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.5.Затвердження порядку, 
строкiв i умов здiйснення перетворення.6.Затвердження плану перетво-
рення ПАТ «Борщiвський сирзавод » в ТДВ «Борщiвський сирзавод 
».7.Про обрання комiсiї з припинення ПАТ «Борщiвський сирзавод » 
.8.Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй у статутному капiталi 
ПАТ «Борщiвський сирзавод » на частки у статутному капiталi ТДВ 
«Борщiвський сирзавод ».9.Про затвердження умов, порядку i строкiв 
оцiнки та викупу акцiй .1. По першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю 
у складi трьох осiб, персонально : голова лiчiльної комiсiї Нарольська 
Олена Романiвна ,члени комiсiї : Цимбалiстий Андрiй Михайлович , Се-
ньо Олексiй Степанович . 2. По другому питанню:1. Обрати Головою по-
зачергових загальних зборiв акцiонерiв Нарольську Наталiю Василiвну.  
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Нароль-
ського Вiктора Адольфовича.3.Надати повноваження головi та секрета-
рю зборiв пiдписати протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Борщiвський сирзавод». 3. По третьому питанню:Затвердити ре-
гламент проведення зборiв: доповiдь по питаннях порядку денного - до 
10 хв.;для виступу - до 5 хв.; повторнi виступи - до 2 хв.;перерва для про-
цедури голосування - до 10 хв.;оголошення результатiв голосування - до 
5 хв.пiсля розгляду та голосування по кожному питанняю порядку денно-

го для пiдрахунку голосiв - до 4-х хв.Затвердити порядок голосування на 
позачергових загальних зборах акцiонерiв:Голосування проводиться бю-
летенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї.З питань порядку 
денного принцип голосування: одна голосуюча акцiя – один голос. 
Рiшення з питання «Прийняття рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРЩIВСЬКИЙ СИРЗАВОД » шляхом 
перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю» приймаєть-
ся бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв, та є власниками голо-
суючих акцiй.З iнших питань порядку денного рiшення приймається про-
стою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у поза-
чергових загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому 
вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера), а також вiдсутнi 
реквiзити акцiонера (представника акцiонера). Бюлетенi для голосуван-
ня, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Голо-
ва позачергових загальних зборiв акцiонерiв оголошує питання порядку 
денного i ставить питання на голосування. Пiдрахунок результатiв голо-
сування з кожного питання порядку денного здiйснюється Лiчильною 
комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку 
денного, окрiм питання першого порядку денного. 4. По четвертому пи-
танню :1.Припинити Публiчне акцiонерне товариство «Борщiвський сир-
завод » (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00447184) шляхом пере-
творення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.2. Вiдповiдно до 
Цивiльного та Господарського кодексiв України товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю є правонаступником майна, майнових i немайнових 
прав та обов’язкiв Публiчного акцiонерного товариства «Борщiвський 
сирзавод » з дати його державної реєстрацiї у встановленому 
порядку.3.Iнформацiя про товариство, що створюється шляхом перетво-
рення Публiчного акцiонерного товариства «Борщiвський сирзавод 
»:•органiзацiйно-правова форма – товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю.•найменування –Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Борщiвський сирзавод».•мiсцезнаходження: 48702, 
Тернопiльська обл., м. Борщiв, вул.Промислова,2•розмiр статутного 
капiталу ТДВ «Борщiвський сирзавод» дорiвнює розмiру статутного 
капiталу ПАТ «БОРЩIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» 5. По п»ятому питанню : За-
твердити порядок, строки i умови здiйснення перетворення Публiчного 
акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод» у Товариство з додат-
ковою вiдповiдальнiстю « Борщiвський сирзавод», а саме : 1.1. Подання 
державному реєстратору документiв для внесення до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань запису про прийняте рiшення про припинення Публiчного 
акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод » для подальшого 
оприлюднення повiдомлення про припинення Публiчного акцiонерного 
товариства « Борщiвський сирзавод » та про порядок та строк заявлення 
кредиторами своїх вимог протягом трьох днiв з дати прийняття 
рiшення.1.2. Подання iнформацiї до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку в термiн, встановлений Положенням про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 
03.12.2013 року, про прийняття рiшення про припинення емiтента шля-
хом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.1.3. По-
дання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
вiдповiдного пакету документiв для зупинення обiгу акцiй ПАТ 
«Борщiвський сирзавод» протягом десяти робочих днiв пiсля прийняття 
рiшення про припинення. 1.4. Здiйснення необхiдних публiкацiй в пресi 
стосовно припинення Товариства шляхом перетворення, зокрема у 
вiдповiдностi до вимог статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» протягом 30 днiв з дати прийняття цими загальними зборами 
рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство 
зобов'язане опублiкувати в офiцiйному друкованому органi повiдомлення 
про ухвалене рiшення.1.5. Виявлення кредиторiв товариства, письмове 
їх повiдомлення про припинення Публiчного акцiонерного товариства « 
Борщiвський сирзавод », розгляд їх вимог, задоволення чи вiдхилення їх 
згiдно ст. 107 Цивiльного кодексу України вимоги надаються шляхом 
письмового звернення; •термiн заявлення вимог кредиторiв – строк за-
явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється 
, становить два мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення 
щодо припинення юридичної особи.•кредитор, вимоги якого до 
акцiонерного товариства , дiяльнiсть якого припиняється внаслiдок пере-
творення не забезпеченi договорами застави чи поруки , протягом 20 
днiв пiсля,надiслання йому повiдомлення про припинення товариства 
може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр товари-
ства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або 
виконання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо 
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iнше не передбачено правочином мiж товариством та кредитором. У разi 
якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю частиною, до 
товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд то-
вариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним, вiдповiдно 
до вимог статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» •розгляд 
письмових вимог кредиторiв, задоволення чи вiдхилення iх вимог згiдно 
ст. 105 Цивiльного кодексу України;1.6. Складання по закiнченню строку 
пред’явлення вимог кредиторами передавального акту. 1.7. По закiнченню 
строку для пред’явлення вимог кредиторами скликання та проведення за-
гальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський сирза-
вод » з питань затвердження передавального акту, згiдно ст. 107 
Цивiльного кодексу України.1.8. Провести обмiн акцiй Публiчного 
акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод » на частки у статутно-
му капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю - правонаступника 
Публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод »1.9. Про-
ведення зборiв засновникiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю - 
правонаступника Публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський сир-
завод » , протягом 10 днiв з дати затвердження передавального акту. 1.10. 
Подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
вiдповiдного пакету документiв для скасування реєстрацiї випуску акцiй 
Товариства, протягом десяти робочих днiв з дати затвердження переда-
вального акта. 1.11. Подання державному реєстратору всiх необхiдних 
документiв для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань запису про припи-
нення Публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод » . 
1.12 Подання державному реєстратору всiх необхiдних документiв для 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань запису про державну реєстрацiю 
товариства з додатковою вiдповiдальнiстю – правонаступника Публiчного 
акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод ».6. По шостому питан-
ню :1.Затвердити представлений зборам акцiонерiв план перетворення 
публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод » в товари-
ство з додатковою вiдповiдальнiстю « Борщiвський сирзавод » вiдповiдно 
до ст. 81 Закону України «Про акцiонернi товариства» 7. По сьомому пи-
танню :1. Обрати Комiсiю з припинення Публiчного акцiонерного товари-
ства «Борщiвський сирзавод» в складi :1) Голова Комiсiї з припинення 
Надворний Iгор Олександрович , реєстрацiйний номер облiкової картки 
платникiв податкiв 2876107035. 2) Член комiсiї Томак Любов Василiвна , 
реєстрацiйний номер облiкової картки платникiв податкiв 2228229825  
3) Член комiсiї Ожогань Володимир Васильович реєстрацiйний номер 
облiкової картки платникiв податкiв 19576083722. Мiсцезнаходження 
Комiсiї з припинення Публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський 
сирзавод » – 48702, Тернопiльська обл., м. Борщiв, вул.Промислова,23. З 
моменту призначення надати Комiсiї з припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Борщiвський сирзавод» повноваження 
щодо управлiння справами Товариства, вiдповiдно до статтi 105 
Цивiльного кодексу України.4. Затвердити Положення про комiсiю з при-
пинення Публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод » 

-.8. По восьмому питанню : 1.Затвердити порядок та умови обмiну акцiй у 
статутному капiталi ПАТ «Борщiвський сирзавод » на частки у статутному 
капiталi ТДВ «Борщiвський сирзавод », а саме : Акцiонери отримують 
вiдповiднi частки у статутному капiталi Товариства з додатковою 
вiдповiдальнiстю – правонаступника Публiчного акцiонерного товариства 
« Борщiвський сирзавод » обмiнявши належнi їм акцiї у статутному 
капiталi ПАТ «Борщiвський сирзавод».Простi iменнi акцiї  
ПАТ « Борщiвський сирзавод » конвертуються в частки у статутному 
капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю – правонаступника 
Публiчного акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод » iз збере-
женням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статут-
ному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « Борщiвський 
сирзавод », та розподiляються серед його учасникiв. Розподiл часток у 
статутному капiталi ТДВ вiдбудеться iз збереженням спiввiдношення 
кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПАТ 
«Борщiвський сирзавод ». Загальний розмiр частки учасника у статутному 
капiталi ТДВ «Борщiвський сирзавод» дорiвнює розмiру загальної 
номiнальної вартостi належних йому акцiй у статутному капiталi ПАТ 
«Борщiвський сирзавод », до перетворення.Загальний розмiр частки (у 
вiдсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капiталi Товари-
ства з додатковою вiдповiдальнiстю - правонаступника Публiчного 
акцiонерного товариства « Борщiвський сирзавод » дорiвнює розмiру його 
частки (у вiдсотках) у статутному капiталi Публiчного акцiонерного това-
риства « Борщiвський сирзавод»..9. По дев»ятому питанню :1 Порядок 
,строк оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв не затверджувати у зв’язку з тим, 
що за рiшення про припинення вiддано 100% голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвались для участi у загальних зборах та мають голосуючi акцiї . 2. 
Обов’язковий викуп акцiй ПАТ « Борщiвський сирзавод» не проводити. По 
всіх питаннях порядку денного позачергових зборів акціонерів Голосували 
«за» - 1759673 голосiв, що складає 100,0 % голосуючих акцiй вiд загаль-
ної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачер-
гових загальних зборах акцiонерiв.Пропозицiй до порядку денного не над-
ходила, позачерговi збори проведенi з iнiцiативи Наглядовой ради 
Товариства. Всi питання були розглянути по всiм питанням прийнятi 
рiшення . Пiд час проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та 
пiсля їх закриття скарг та зауважень вiд акцiонерiв щодо процедури про-
ведення загальних зборiв не надходило. 6. Інформація про дивіденди. 
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось..

II. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн) : Усього активів 58937/49380, Основні засоби (за 
залишковою вартістю)1460/1908; Запаси 9392/6730; Сумарна дебіторська 
заборгованість 476/421; Грошові кошти та їх еквіваленти 219/170 ; Влас-
ний капітал 26624/25760 ; Статутний капітал 610/610; Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток) 24133/23269 ; Поточні зобов'язання і забез-
печення 32169/23620 ; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 0.35415/2.87091 ; Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0.35415/2.87091; Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 2439648/2439648

рІчна ІнформацІя 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

приватне акцiонерне товариство «взуття-
Iф», 01554522, 76019, Iвано-франкiвська 
обл., м.Iвано-франкiвськ, вул.торгова, 3, 
(03422) 685-97

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

30.03.2017

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

www.vzuttjaif.prat.ua

приватне аКцIонерне товариСтво «вЗУття-Iф»

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

ЗаКрите аКцIонерне 
товариСтво "ГотелЬ 
УКраЇна", 33103340,
01001, м. Київ, Печерський р-н, 
вул. Iнститутська, 4, 
(044) 278-21-71

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

31.03.2017

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

http://33103340.smida.gov.ua//

рІчна ІнформацІя 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «автотран-
Спортне пIдприЄмСтво - 
0928», 03345863, 76007 Iвано-
франкiвська область д/н м.
Iвано-франкiвськ максимовича, 11, 
(03422) 6-84-25

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

30.03.2017

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

http://atp0928.if.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Артем-Контакт» (код за ЄДРПОУ 
22860482). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044) 483-69-38. Електронна поштова адреса – 
artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://artem-
kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.17р., 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 
пакета акцій – 51,00%; Грищенко Марини Анатоліївни, пакетом акцій не во-
лодіє; Смаля Станіслава Миколайовича пакетом акцій не володіє; Архи-
пенка Дмитра Марковича, розмір пакета акцій – 0,56389%; Невгадовського 
Василя Андрiйовича, розмір пакета акцій – 0,50%.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Карпенко Антон 
Миколайович (представник акціонера ДАХК «Артем», код ЄДРПОУ 
14307699, розмір пакета акцій – 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші по-
сади, 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 пакета 
акцій – 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протя-
гом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - президент Компанії-голова правлін-
ня, почесний президент; Грищенко Марина Анатоліївна (представник акці-
онера ДАХК «Артем», код ЄДРПОУ 14307699, розмір пакета акцій – 51,00%), 
пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймала протягом останніх  
5 років – ДАХК «Артем», віце-президент; Архипенко Дмитро Маркович, ак-
ціонер, розмір пакета акцій – 0,56389%, iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - ПАТ «Артем-Контакт», начальник технiчного вiддiлу; Не-
вгадовський Василь Андрiйович, акціонер, розмір пакета акцій – 0,50%, 
iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ «Артем-Контакт», 
начальник дiльницi.

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.

Голова правління рахманов д.Г., 30.03.17р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«артем-КонтаКт» 

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне то-
вариСтво «ЖитомирСЬКий КомБIнат СилIКатниХ 
вироБIв», код за ЄДРПОУ 00290676, місцезнаходження 10019, м. Жито-
мир вул. Промислова буд. 10, міжміський код та телефон емітента 0412 519230. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії 30.03.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію www.zhksv.ho.ua 4.Наймену-
ванняаудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності При-
ватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 
5.Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були про-
ведені 28.04.2016 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової 
ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. 4.Затвердження висновків 
Ревізійної комісії за 2015 рік. 5.Затвердження річного звіту та балансу Товари-
ства за 2015 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків, отриманих за результатами ро-
боти в 2015 році. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх 
питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішен-
ня. 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 підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  128817  125368
Основні засоби (за залишковою вартістю)  55862  54099
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  24243  21633
Сумарна дебіторська заборгованість  9907  13588
Грошові кошти та їх еквіваленти  36237  33721
Власний капітал  116473  116524
Статутний капітал  2205  2205
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  13588  13639
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  12344  8844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.005782  -0.194102
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.005782  -0.194102

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8820065  8820065
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 

 --  -- 

Голова правлiння ____________ Онопрiєнко Валерiй Васильович

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – пУБлІчне аКцІонер-

не товариСтво «алЬпарІ БанК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний 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 використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/zvitnist/
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб.
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 
емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб. 

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридич-

ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за 

ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
29.03.2017 Припинено 

повнова-
ження

Член 
Правління

Соколова 
Інна Вікто-

рівна

д/в 0

Зміст інформації: Рішення про припинення повноважень члена 
Правління Соколової І.В. 31.03.2017 (згоди на розкриття паспортних 
даних не надала) прийнято Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» 29.03.2017 протокол №14, у зв’язку із припиненням трудових 
відносин з ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку зазначена особа не 
володіла. Обґрунтування змін у персональному складі – звільнення за 
угодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 
06.03.2017. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

в.о. Голови правління перелигін Єгор Євгенович, 30.03.2017 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №63, 3 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 річна інформація емітента за 2016 рік 
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБЄД-

НАННЯ «КРАСНИЙ ЧАБАН»
1.2 Органіційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента Херсонська обл.. Каланчацький р-н 

75830 с.Преображенка вул.Шевченка 22
1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30924179
1.5.Міжміський код та телефон 05530 37041 05530 37043
1.6.Електрона поштова адреса емітента apo.chaban@gmal.com
1.7.Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А01 №487152
1.8.Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 18.04.2000
1.9.Адреса сторінки в мережах Інтернет,яка додатково використовуєть-

ся Емітентом для розкриття інформації chaban. prat.ua
1.10.Розмір статутного капіталу емітента 2733000,00

2.основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)

Найменування показника  період
звітний попередній

Усього активів 0 11995
Основні засоби(за залишковою вартістю) 8126 8484
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1789 1530
Сумарна дебіторська заборгованість 621 647
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 7524 8297
Статутний капітал 2733 2733
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -4235 -3462
Довгострокові зобовязення 0 0
Поточні зобовязення 3449 3698
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1,550 -1,267
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-1,550 -1267

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2733 2733

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

0 0

Вартість чистих активів 7524 8297

3.Інформація про органи управління емітента,посадових осіб та його за-
сновників.

Інформація про органи управління емітента.
Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів. Товариство 

зобов’язане щорічно скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні 
Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним 

року. 
Наглядова рада Товариства є органом , що здійснює захист прав акціонерів 

товариства і контролює та регулює діяльність правління та Директора. Члени 
Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздат-
ність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затверджен-
ня рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Наглядової ради встановлю-
ється Загальними зборами. Голова Наглядової ради обирається з їх числа 
простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова 
рада має право в будь який час переобрати голову Наглядової ради.

Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво 
його поточною діяльністю. Директор обирається за рішенням Наглядової 
ради строком на 5 років.

Ревізор - огран Товариства, що здійснює перевірку фінансово –госпо-
дарську діяльність Товариства. Строк повноважень ревізора встановлю-
ється на період до дати проведення чергових річних 

Загальних зборів, але не більше ніж на п’ять років.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор Дзяткевич Віктор Анатолійович,
Голова Наглядової ради Дзяткевич Лариса Михайлівна, член Наглядо-

вої ради Степаненко Алла Василівна, член Наглядової ради Денькович 
Ярослав Михайлович. 

Ревізор Васильєв Сергій Миколайович.
Інформація про засновників емітента .
Юридичні особи : Засновник -ЗАТ «Віадук»(ЄДРПОУ 22941298)-

0,03659%, засновник -ЗАТ « Центр інтелектуальних технологій АПК» 
(ЄДРПОУ 13513923)- 0,03659%,засновник -ЗАТ «Інститут інноваційного 
провайдингу УААН» (ЄДРПОУ 32308100)- 0,03659 %, фізичні особи : за-
сновники - 13 фізичних осіб -98,9023 %. Усього -100,000%

4.Інформація про цінні папери емітента
1.Вид паперу –Акції. Код цінних паперів –UA -4000146666.

Форма випуску -іменні.Тип - іменні прості. Форма існування - без доку-
ментарна іменні. Кількість - 2733 шт. номінальною вартістю 1000,00грн. за 
акцію , статутний капітал 2733000,00 грн. Випуск акцій зареєстрований 
08.12.2010 року Херсонським ТУ ДКЦПФР, свідоцтво 56/21/1/10. Випуск ак-
цій повністю розміщений.

Акції товариства на біржу не виставлялись та до лістингу не включені.
2.Інших цінних паперів ПрАТ АПО «Красний Чабан» не випускало.
5.Інформація про загальні збори.
Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ АПО «Красний Чабан» відбули-

ся 30 березня 2017 року за адресою :75830, Херсонська обл., Каланчаць-
кий р-н, с. Преображенка , вул.Шевченка 22., офіс товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності То-

вариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2.Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
3.Звіт ревізора про роботу за 2016 рік ,прийняття рішення за наслідками 

його розгляду та затвердження висновків ревізора за 2016 рік.
4.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5.Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
6.Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних диві-

дендів з урахуванням вимог , передбачених законом (або визначення по-
рядку покриття збитків ) , відповідно до результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016 році.

7.Зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі (код ЕДРПОУ 30924179) в зв’язку зі зміною складу за-
сновників.

11.Інформація щодо аудиторського висновку.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) що до фінан-

сової звітності за 2016 рік приватного акціонерного товариства «Агропро-
мислового об’єднання «Красний Чабан».

30 березня 2016 р.
Аудиторську перевірку Приватного акціонерного товариства «Агропро-

мислове об’єднання «Красний Чабан» за 2016 рік було проведено аудито-
рами незалежної аудиторської фірми «Пріоритет»

В и с н о в о к
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо 

зробити висновок, що інформація про події, які відбувалися протягом звіт-
ного періоду в ПрАТ АПО «Красний Чабан» мали вплинути на фінансово-
господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних 
паперів, визначаються частиною 1 ст. 41 Закону України «Про ціні папери 
та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється Товариством та надаєть-
ся користувачам звітності.

На основі проведеного аудиторами тестування доказів можна зазначи-
ти, що фінансова звітність та бухгалтерський облік відображені в суттєвих 
аспектах, фінансове становище приватного акціонерного товариства «Крас-
ний Чабан» станом на 31 грудня 2016 року, за рік, що минув погіршало..

Аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану впевненість для ви-
словлення думки, що перевірена інформація дає дійсне уявлення про ре-
альний склад активів, власного капіталу, зобов'язань, прибутків і активів, 
рух грошових коштів, за рік що минув на зазначену дату, та результатів ді-
яльності суб'єкта перевірки.

Фінансові звіти визначають вимоги МСФЗ, які суб'єкт господарювання, 
приватне акціонерне товариство «Красний Чабан» використовує для скла-
дання звітів.  

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) підготовлений 
для представлення органам Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку України.

Генеральний директор
НАФ «Пріоритет» А.М.Щербина
Реквізити та адреса: Незалежна аудиторська фірма «Пріоритет» ТОВ
Код ЄДРПОУ 141245964
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням 

АПУ від 04.07.2013р. №273/4
73000, Україна, м. Херсон, вул. Белінського, 15, тел. 26-17-04,26-61-34
12. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації 

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюд-
нення.

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 30.03.2017 року, річна інформація на 
сторонці в мережі Інтернет розміщується chaban.prat.ua 30.03.2017

13.підпис
13.1 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

директор  дзяткевич в.а.
30.03.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво
«аГропромиСлове оБ’Єднання «КраСний чаБан»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітен-
та для опублікування у офіційному друкованому виданні

1. Повне найменування та організаційно-правова форма емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГА-
ТРЕЙД"

2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32564698
3. Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7602087,7604955
5. Електронна поштова адреса: info@m-treid.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http:// m-treid.pat.ua /emitents/re-

ports/year
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітента
Текст повідомлення 

ПрАТ "Мега-Трейд"(далі Товариство) повідомляє, що 30.03.20217р від
ПАТ "НДУ" був отриман реєстр власників іменних цінних паперів Товарис-
тва, сформований станом на 29.03.2017р, згідно з яким відбулися наступ-
ні зміни на рахунках власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій Товариства, а саме: пакет голосуючих акцій, що нале-
жав юридичній особі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ ФОНД
"СТАНДАРТ"  ЄДРПОУ 37659600, місцезнаходження: 61002, м.Харків,
вул. Алчевських (Артема), 46, що володів часткою у загальній кількості ак-
цій Товариства -10,218400% (25546 шт) яка становила 10,218400%
(25546шт) голосуючих акцій зменшив свою частку у загальній кількості ак-
цій Товариства яка  стала 2,340400% (5851шт) загальної кількості акцій
Товариства та 2,340400% (5851шт) голосуючих акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБIНАТ"

код за ЄДРПОУ 22649921; місцезнаходження 61033, м. Харкiв, вул.
Шевченка, 233, корп. Б; тел/факс (057) 704-09-31, 719-28-70; е-mail
22649921@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет

для розкриття інформації ukksleta.com/ooo.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Дата вчинення дiї 29.03.2017. Рiшення прийнято загальними збора-

ми (протокол № 1 вiд 29.03.2017). Зазначені особи не надали згоди на
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. 

29.03.2017 припинено повноваження Голови наглядової ради Тара-
дай Володимира Наумовича, володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента 3.29966% на суму 122.50 грн. та двох членів Слети Iрини Вади-
мiвни, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.61953% на су-
му 1656.50 грн., Бородiної Валентини Iванiвни, володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.68687% на суму 25.50 грн. Особи перебува-
ли на посадi з 07.11.2013. 

29.03.2017 обрано на 3 роки: Голова наглядової ради Тарадай Воло-
димир Наумович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента
3.29966% на суму 122.50 грн., останнi 5 рокiв обіймав посаду заст.голо-
ви правлiння. Рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової
ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв, про призначення на по-
саду Голови Наглядової ради - на засiданнi Наглядової ради (відповід-
ні протоколи №1 вiд 29.03.2017р.); Члени наглядової ради Бородiна Ва-
лентина Iванiвна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0.68687% на суму 22.50 грн., останнi 5 рокiв обіймала посаду майстера;
Ткаченко Євгенiя Анатолiївна, володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.70034% на суму 26.00 грн., останнi 5 рокiв обіймала посаду
методиста. Обрані посадові особи є акцiонерами. 

Генеральний директор Слета Д. В. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість

ІІ. Текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" 29.03.2017

прийняте рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, а саме: договору № ОС 04393/2 ПРО ДЕ-
ПОЗИТНИЙ ВКЛАД "ОСОБЛИВИЙ". Iнформацiя про iстотнi умови право-
чину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на пiд-
ставi положень глави 10 Закону України "Про банки та банкiвську дiяль-
нiсть". 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 3 254
500,00 гривень. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останнь-
ої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1,48 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
ІІІ.  Підпис

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко Олександр Федорович 

30.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБIНАТ"

код за ЄДРПОУ 22649921; місцезнаходження 61033, м. Харкiв, вул.
Шевченка, 233, корп. Б; тел/факс (057) 704-09-31, 719-28-70; е-mail
22649921@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет для
розкриття інформації ukksleta.com/ooo.html

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй

Дата зміни емітенту не відома. Дата повідомлення емітента особою,
що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі,
29.03.2017. Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості акцій
збільшилась з 40.404% до 44.620%, частка у загальної кількості
голосуючих акцій збільшилась з 50.899% до 56.210%. Генеральний
директор Слета Д.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 у офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво «IнСтитУт репродУК-
тивноЇ медицини», 22903777, 
04107 м. Київ Шевченкiвський р-н 
вул. Багговутiвська,1 лiтера р-2,
(044)503-07-59

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

03.04.2017 

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

http://22903777.smida.gov.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК  "ГРАНТ" 

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м.
Харків, вул. Данилевського, буд. 19, тел.(057) 714-05-60, e-mail:

ssr@grant.kharkov.ua, http://www.grant.kharkov.ua/, повідомляє про зміну
складу посадових осіб емітента:

Підстава: Рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
(Протокол № 1/17 від 30.03.2017 р.) та протокол Спостережної ради (Про-
токол № 6  від 30.03.2017 р.).

У зв'язку із закінченням терміну повноважень Спостережної ради ПАТ
"БАНК "ГРАНТ": 

звільнено з посади Голови Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
призначено строком на 1 рік на цю ж посаду Симов'яна Саркіса Ваграмо-
вича (паспорт: д/н), який перебуває на цій посаді з 1994 року по теперіш-
ній час. Є акціонером ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та має частку в статутному ка-
піталі: 88,1428%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має;

звільнено з посади заступника Голови Спостережної ради ПАТ "БАНК
"ГРАНТ" та призначено на цю ж посаду строком на 1 рік Симов'яна Вагана
Саркисовича (паспорт: д/н), з 01.09.2011 р. по теперішній час - член Спос-
тережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ". Є акціонером ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
має частку в статутному капіталі: 0,9329%. Непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
призначено на цю ж посаду строком на 1 рік Попова Олександра Анатолій-
овича (паспорт: д/н), який перебуває на цій посаді з 1993 року по теперіш-
ній час. Є акціонером ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та має частку в статутному ка-
піталі: 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни не має;

звільнено з посади члена Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
призначено на цю ж посаду строком на 1 рік Сербу Володимира Сергійови-
ча (паспорт: д/н). Займав посаду заступника Голови Правління з 2006 р. по
2015 р., з 16.02.2015 р. по теперішній час - член Спостережної ради. Осо-
ба не є акціонером, частки в статутному капіталі не має, є незалежним
членом Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має;

призначено на посаду члена Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
строком на 1 рік Угровецького Олега Петровича (паспорт: д/н). З 2008 р. по
2013 р. займав посаду начальника Харківської об'єднаної державної по-
даткової інспекції; з 2013 р. по 2016 р. займав посаду заступника генераль-

ного директора з питань фінансів та економіки АТ "КДБК"; з 2016 року по
теперішній час - доцент Харківського науково-дослідного інституту судових
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (ХНДІСЕ). Особа не є акціоне-
ром, частки в статутному капіталі не має, є незалежним членом Спосте-
режної ради. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.

Підстава: Рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
(Протокол № 1/17 від 30.03.2017 р.) та протокол Ревізійної комісії (Прото-
кол б/н від 30.03.2017 р.).

У зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії ПАТ
"БАНК "ГРАНТ":

звільнено з посади Голови Ревізійної комісії та призначено на цю ж по-
саду строком на 5 років Дабагян Наіру Давидівну (паспорт: д/н), з 2005 ро-
ку займає посаду директора з економіки ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО
ОБЄДНАННЯ "ГІПРОРУДА". Частка в статутному капіталі: 0,00001 %. Не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії та призначено на цю ж по-
саду строком на 5 років Дзіну Тетяну Юріївну (паспорт: д/н.), з березня
2011 року займає посаду фінансового директора ТОВ "ГІДРОТЕХПРО-
ЕКТ". Частка в статутному капіталі: 0,00001 %. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії та призначено на цю ж поса-
ду строком на 5 років Гончаренко Таїсію Володимирівну  (паспорт: д/н), з
2001 року обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГІПРОРУДА". Частка в статутному капіталі: 0,00001
%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії Жаркову Вікторію Петрівну
(паспорт: д/н.), яка перебувала на цій посаді з 2011 р. по теперішній час.
Частки в статутному капіталі не має.  Непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи ніко-
го не призначено;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії Сергієнко Володимира Ми-
колайовича (паспорт: д/н.), який перебував на цій посаді з 2011 року по те-
перішній час. Частки в статутному капіталі не має. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої
особи нікого не призначено.

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

Голова Правління Мартиросов Володимир Іванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЗОЦЬКЕ РЕМОН-
ТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00906628
3. Місцезнаходження: 35740, Рiвненська обл.,Здолбунiвський р-н.,

смт. Мiзоч, вул. Острозька,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03652)4-00-28 (03652)4-07-17
5. Електронна поштова адреса: mizochrtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.mizochrtp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

22.04.2016 року на підставі Рішення акціонера від 22.04.2016 року  у
ПрАТ "Мізоцьке РТП" відбулася зміна складу посадових осіб емітента:

- Звільнено з посади директора Тимощука Миколу Олексійовича, зго-
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями
товариства не володiє. Cтрок, протягом якого посадова особа перебува-
ла на посадi - 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа немає;

- Призначено на посаду директора Боярчука Юрія Анатолійовича зго-
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями
товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду го-
лови Здовбицькiй сiльської ради. Посадова особа обрана на невизначе-
ний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа немає.

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

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

Директор 
Боярчук Юрiй Анатолійович  

30.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2"

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 (зак-
рите) розміщення цінних паперів.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товарис-
тво " Пересувна механізована колона №2 "; 01351836; Україна, Дніпропет-
ровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам'янське, вул. 60 років Жовтня,
буд.15, 53282;  0509598646.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 березня 2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: 01351836.smida.gov.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

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 (зак-
рите) розміщення цінних паперів за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ
31384463, вул. Набережна В.I. Ленiна, 15А, м. Дніпропетровськ, Дніпро-
петровська область, 49000, (056) 7447703

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rmz.name
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК  "ГРАНТ" 

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м.
Харків, вул. Данилевського, буд. 19, тел.(057) 714-05-60, e-mail:

ssr@grant.kharkov.ua, http://www.grant.kharkov.ua/, повідомляє про зміну
складу посадових осіб емітента:

Підстава: Рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
(Протокол № 1/17 від 30.03.2017 р.) та протокол Спостережної ради (Про-
токол № 6  від 30.03.2017 р.).

У зв'язку із закінченням терміну повноважень Спостережної ради ПАТ
"БАНК "ГРАНТ": 

звільнено з посади Голови Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
призначено строком на 1 рік на цю ж посаду Симов'яна Саркіса Ваграмо-
вича (паспорт: д/н), який перебуває на цій посаді з 1994 року по теперіш-
ній час. Є акціонером ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та має частку в статутному ка-
піталі: 88,1428%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має;

звільнено з посади заступника Голови Спостережної ради ПАТ "БАНК
"ГРАНТ" та призначено на цю ж посаду строком на 1 рік Симов'яна Вагана
Саркисовича (паспорт: д/н), з 01.09.2011 р. по теперішній час - член Спос-
тережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ". Є акціонером ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
має частку в статутному капіталі: 0,9329%. Непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
призначено на цю ж посаду строком на 1 рік Попова Олександра Анатолій-
овича (паспорт: д/н), який перебуває на цій посаді з 1993 року по теперіш-
ній час. Є акціонером ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та має частку в статутному ка-
піталі: 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни не має;

звільнено з посади члена Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
призначено на цю ж посаду строком на 1 рік Сербу Володимира Сергійови-
ча (паспорт: д/н). Займав посаду заступника Голови Правління з 2006 р. по
2015 р., з 16.02.2015 р. по теперішній час - член Спостережної ради. Осо-
ба не є акціонером, частки в статутному капіталі не має, є незалежним
членом Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має;

призначено на посаду члена Спостережної ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
строком на 1 рік Угровецького Олега Петровича (паспорт: д/н). З 2008 р. по
2013 р. займав посаду начальника Харківської об'єднаної державної по-
даткової інспекції; з 2013 р. по 2016 р. займав посаду заступника генераль-

ного директора з питань фінансів та економіки АТ "КДБК"; з 2016 року по
теперішній час - доцент Харківського науково-дослідного інституту судових
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (ХНДІСЕ). Особа не є акціоне-
ром, частки в статутному капіталі не має, є незалежним членом Спосте-
режної ради. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.

Підстава: Рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
(Протокол № 1/17 від 30.03.2017 р.) та протокол Ревізійної комісії (Прото-
кол б/н від 30.03.2017 р.).

У зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії ПАТ
"БАНК "ГРАНТ":

звільнено з посади Голови Ревізійної комісії та призначено на цю ж по-
саду строком на 5 років Дабагян Наіру Давидівну (паспорт: д/н), з 2005 ро-
ку займає посаду директора з економіки ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО
ОБЄДНАННЯ "ГІПРОРУДА". Частка в статутному капіталі: 0,00001 %. Не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії та призначено на цю ж по-
саду строком на 5 років Дзіну Тетяну Юріївну (паспорт: д/н.), з березня
2011 року займає посаду фінансового директора ТОВ "ГІДРОТЕХПРО-
ЕКТ". Частка в статутному капіталі: 0,00001 %. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії та призначено на цю ж поса-
ду строком на 5 років Гончаренко Таїсію Володимирівну  (паспорт: д/н), з
2001 року обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГІПРОРУДА". Частка в статутному капіталі: 0,00001
%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії Жаркову Вікторію Петрівну
(паспорт: д/н.), яка перебувала на цій посаді з 2011 р. по теперішній час.
Частки в статутному капіталі не має.  Непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи ніко-
го не призначено;

звільнено з посади члена Ревізійної комісії Сергієнко Володимира Ми-
колайовича (паспорт: д/н.), який перебував на цій посаді з 2011 року по те-
перішній час. Частки в статутному капіталі не має. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої
особи нікого не призначено.

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

Голова Правління Мартиросов Володимир Іванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЗОЦЬКЕ РЕМОН-
ТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00906628
3. Місцезнаходження: 35740, Рiвненська обл.,Здолбунiвський р-н.,

смт. Мiзоч, вул. Острозька,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03652)4-00-28 (03652)4-07-17
5. Електронна поштова адреса: mizochrtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.mizochrtp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

22.04.2016 року на підставі Рішення акціонера від 22.04.2016 року  у
ПрАТ "Мізоцьке РТП" відбулася зміна складу посадових осіб емітента:

- Звільнено з посади директора Тимощука Миколу Олексійовича, зго-
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями
товариства не володiє. Cтрок, протягом якого посадова особа перебува-
ла на посадi - 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа немає;

- Призначено на посаду директора Боярчука Юрія Анатолійовича зго-
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями
товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду го-
лови Здовбицькiй сiльської ради. Посадова особа обрана на невизначе-
ний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа немає.

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

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

Директор 
Боярчук Юрiй Анатолійович  

30.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2"

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 (зак-
рите) розміщення цінних паперів.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товарис-
тво " Пересувна механізована колона №2 "; 01351836; Україна, Дніпропет-
ровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам'янське, вул. 60 років Жовтня,
буд.15, 53282;  0509598646.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 березня 2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: 01351836.smida.gov.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

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 (зак-
рите) розміщення цінних паперів за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ
31384463, вул. Набережна В.I. Ленiна, 15А, м. Дніпропетровськ, Дніпро-
петровська область, 49000, (056) 7447703

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rmz.name
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 

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

розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому 
виданні)

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«СрIБниця», 05383796Во-
линська , Турiйський, 44833, 
с.Соловичi, 
Шкiльна, 1, (03363) 96-543,

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

30.03.2017

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

05383796.emitents.net.ua
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Дружкiвський завод металевих 
виробiв"

2. Код за ЄДРПОУ 00191052
3. Місцезнаходження 84205 Дружкiвка Соборна, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

06267 4-39-81 4-47-11

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

www.dmf.com.ua

7. Вид особливої інформації Про зміну складу посадових осіб

II. текст повідомлення
29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 

зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня Голови наглядової ради Попкова Сергiя Васильовича. Перебував на 
посадi з 04.04.2014р. Розмір частки у статутному капіталі емітента 5,86%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 
зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня заступника голови наглядової ради Малiкова Валерiя Олександровича. 
Перебував на посадi з 04.04.2014р. Розмір частки у статутному капіталі 
емітента 9,774%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 
зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня члена наглядової ради Малiкова Дмитра Валерiйовича. Перебував на 
посадi з 04.04.2014р. Розмір частки у статутному капіталі емітента 9,774%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 
зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня члена наглядової ради Марченко Володимира Вiкторовича. Перебував 
на посадi з 04.04.2014р. Розмір частки у статутному капіталі емітента 
0,000188%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 
зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня члена наглядової ради Корнiєнко Iгора Миколайовича. Перебував на 
посадi з 04.04.2014р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи на посаду члена 
наглядової ради нiкого не призначено.

29.03.2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 
зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня Голови ревiзiйної комiсiї Чигiрьової Яни Миколаївни. Перебувала на 
посадi з 04.04.2014р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 
зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня члена ревiзiйної комiсiї Курєєвої Iрини Йосипiвни. Перебувала на посадi 
з 04.04.2014р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних.
29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» у 

зв'язку iз спливом 3-рiчного термiну повноважень, припинено повноважен-
ня члена Ревiзiйної комiсiї Лiсовської Олени Володимирiвни. Перебувала 
на посадi з 04.04.2014р. Розмір частки у статутному капіталі емітента 
0,000218%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» По-
пков Сергiй Васильович - акцiонер Товариства, обраний до складу Нагля-
дової Ради термiном на 3 роки, та рiшенням Наглядової Ради (протокол № 
6 вiд 29.03.2017) обраний на посаду Голови Наглядової Ради термiном на 
3 роки. За останнi 5 рокiв обiймав посади директор, радник голови 
Правлiння, радник. Розмір частки у статутному капіталі емітента 5,86%.Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» 
Малiков Валерiй Олександрович - акцiонер Товариства, обраний до складу 
Наглядової Ради термiном на 3 роки. та рiшенням Наглядової Ради (про-
токол № 6 вiд 29.03.2017) обраний на посаду заступника голови Наглядо-
вої Ради термiном на 3 роки. За останнi 5 рокiв обiймав посади радник го-
лови Правлiння, радник. Розмір частки у статутному капіталі емітента 
9,774%Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» 
Малiков Дмитро Валерiйович - акцiонер Товариства, обраний до складу 
Наглядової Ради термiном на 3 роки. За останнi 5 рокiв обiймав посади 
директор, радник. Розмір частки у статутному капіталі емітента 9,774%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» Мар-
ченко Володимир Вiкторович - акцiонер Товариства, обраний до складу На-
глядової Ради термiном на 3 роки. За останнi 5 рокiв обiймав посаду на-
чальник вiддiлу. Розмір частки у статутному капіталі емітента - 0,000188%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» 
Чигiрьова Яна Миколаївна обрана до складу Ревiзiйної комiсiї термiном на 
3 роки. та рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол № 2 вiд 29.03.2017) обрана 
на посаду голови ревiзiйнї комiсiї термiном на 3 роки. За останнi 5 рокiв 
обiймала посади зступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї.Акці-
ями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» Ку-
рєєва Iрина Йосипiвна обрана до складу ревiзiйної комiсiї термiном на 3 
роки. За останнi 5 рокiв обiймала посади провiдний економiст по плануван-
ню, в.о. начальника вiддiлу економiчного аналiзу та планування. Акціями 
товариства не володіє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.03.2017р рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДРЗМВ» Ри-
балка Юлiя Сергiївна обрана до складу Ревiзiйної комiсiї термiном на 
3  роки. За останнi 5 рокiв обiймала посади в.о. начальника фiнансового 
вiддiлу, начальник фiнансового вiддiлу. Акціями товариства не володіє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Степанов Якiв Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.30
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“дрУЖКIвСЬКий Завод металевиХ вироБIв”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«КомпанIя КиЇвIнвеСтБУд»

річна інформація емітента за 2016 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ 
КИЇВIНВЕСТБУД»,  
24250954, 04060, м.Київ,  
Котовського, 4  
044-596-41-27, 483-97-16,

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

03.04.2017

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

kis.informs.net.ua

прат «ХIмчиСтКа  
«ЮвIлейна»

річна інформація емітента  
за 2016 р.

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

ПрАТ «Хiмчистка «Ювiлейна»,  
21543420,  
02094, Київ, пров. Карельський,  
(044) 559-48-44.

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

03.04.2017

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/hu.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «днІ-
провСЬКе» (надалі — Товариство) (код за ЄДРПОУ-05431294, міс-
цезнаходження — вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський 
район, Київська область, Україна, 08322) повідомляє, що за наслідками скла-
дання консолідованої звітності ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ» за 2016 рік дані в публіка-
ції оголошення про скликання річних загальних зборів, що відбулася 27.03.2017 
року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку» № 58 потребують коригування. Відповідно, наступні частини зазначеної 
публікації просимо вважати дійсними в наступній редакції:

проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
по питанню №9: покриття збитків Товариства у сумі 55 668 000 грн. 00 коп. 

здійснити за рахунок обігових коштів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
2016 2015

Усього активів  14 416 25 868

Основні засоби  478 4 470
Довгострокові фінансові інвестиції  9 9
Запаси 124 1 769
Сумарна дебіторська заборгованість  13 531 16 377
Грошові кошти та їх еквіваленти 274 3 243
Нерозподілений прибуток (271 336) (216 299)
Власний капітал (265 481) (209 701)
Статутний капітал 1 158 1 158
Довгострокові зобов’язання - 15 696
Поточні зобов’язання 281 325 220 248
Чистий прибуток (збиток) ( 55 668) (99 051)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 632 564 4 632 564
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) 5 22

Попередні дані були дійсними на момент їх розміщення.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«алЬфа-БанК»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АЛЬФА-БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 46 00, 044 490 46 01
5. Електронна поштова адреса: mail@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/
documents

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 
31.03.2017 року у зв'язку з виробничою необхідністю рішенням єдиного 

акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» — компані-
єю ABH Ukraine Limited з 03.04.2017 року виключено зі складу Спостереж-
ної ради банку Татарчука Володимира Валентиновича (паспорт: 
45 02 678557, виданий ВВС «Крилатське» м. Москви, 06.04.2002).

Підставою для прийняття рішення про виключено зі складу Спостереж-
ної ради банку Татарчука Володимира Валентиновича є рішення єдиного 
акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» — компанії 
ABH Ukraine Limited.

Татарчук Володимир Валентинович до виключення зі складу Спосте-
режної ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» з 31.07.2013 року (3 роки і 8 місяців). 

На посаду, яку займав Татарчук Володимир Валентинович в складі Спо-
стережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Татарчук Володимир Валентинович не має непогашених судимостей за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, 
службової діяльності. 

Татарчук Володимир Валентинович часткою в статутному капіталі 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

31.03.2017 року рішенням єдиного акціонера Публічного акціонерного 
товариства «Альфа-Банк» — компанією ABH Ukraine Limited Архіпова Іллю 
Валерійовича (паспорт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 
УВС «Коньково» м. Москва 25.02.2002 року) з 03.04.2017 року призначено 
Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення єдиного акціонера Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» — компанією ABH Ukraine 
Limited

Пана Архіпова Іллю Валерійовича призначено Членом Спостережної 
Ради в зв'язку з виробничою необхідністю.

Архіпов Ілля Валерійович до призначення Членом Спостережної Ради 
займав наступні посади:

- Радник в ПАТ «Альфа-Банк» з 15.04.2016 по 31.03.2017;
- Член Спостережної ради в ПАТ «Ренесанс Кредит» з 11.03.2011 по 

19.07.2016;
- Член Спостережної Ради в ПАТ «ПУМБ» з 22.04.2010 по 05.10.2015;
- Директор СКМ Едвайзорс (ЮК) Лімітед, Сполучене Королівство Вели-

кої Британії та Північної Ірландії (SCM Advisors (UK) Limited) з 31.10.2012 
по 30.04.2016;

- Член Наглядової Ради в ТОВ «Медіа Група Україна» з 01.01.2013 по 
11.04.2016; 

- Голова Наглядової Ради в ТОВ «Лайфселл» з 28.11.2005 по 
10.07.2015; 

- Директор в АТ «Євроазія Б.В» з 28.11.2005 по 28.11.2005.
Архіпов Ілля Валерійович призначений на посаду на невизначений 

строк. 
Пан Архіпов Ілля Валерійович непогашених судимостей за корисливі та 

посадові злочини не має. Пан Архіпов Ілля Валерійович часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Архіпов Ілля Валерійович призначений до складу Спостережної Ради 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як незалежний член 
Спостережної ради

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.в. михайльо
31.03.2017
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пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«IГнатпIлЬСЬКий Кар’Єр»

повідомлення про виникнення особливої інформації 1.Повідомлен-
ня про виникнення особливої інформації: Повне найменування емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IГНАТПIЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР»; код 
за ЄДРПОУ емітента: 01374547; Місцезнаходження: 11163 Житомирська 
обл., Овруцький р-н., с.Рудня вул. Робiтнича, 10; Міжміський код, телефон 
та факс емітента: (04148) 75-1-36, 75-1-16; Електронна поштова адреса 
емітента: buchgalter@igranit.org.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
ignatpilk.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу по-
садових осiб емiтента

За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2017 відбулись такі 
зміни: Повноваження Голова наглядової ради Григорян Ваген Григорович-
представник «Бестонiя Лiмiтед» (посадова особа емiтента не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних) припинено 30.03.2017 р. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 22.33285%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi — з 15.04.2016 р. Повноваження Член наглядової ради 
Полховська Маргарита Венiамiнiвна (паспорт: ВМ710693 виданий 
Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй обл 09.02.1999) припинено 
30.03.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00062%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi — з 15.04.2016 р. Повнова-
ження Член наглядової ради Пiскунов Валентин Володимирович (пас-

порт: ВМ 327068 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй 
обл. 21.03.1997) припинено 30.03.2017 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.30190%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi — з 15.04.2016 р. Повноваження голова ревiзiйної комiсiї Наконеч-
на Оксана Василiвна (паспорт: ВМ 351003 виданий Овруцьким РВ УМВС 
України в Житомирськiй обл 15.04.1997) припинено 30.03.2017 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.02125%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi — з 14.04.2015 р. Повноваження член ревiзiйної 
комiсiї Омельчук Лiдiя Кирилiвна (паспорт: ВМ 327247 виданий Овруць-
ким РВ УМВС України в Житомирськiй областi 25.03.1997) припинено 
30.03.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00062%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi — з 14.04.2015 р. Повнова-
ження член ревiзiйної комiсiї Барановська Оксана Володимирiвна (пас-
порт: ВН 246277 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй 
областi 09.02.2004) припинено 30.03.2017 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 14.04.2015 р. В 
зв’язку iз призначенням комiсiї з припинення на посади голови та членів 
наглядової ради та голови та членів ревізійної комісії нікого не обирали і 
не призначали.

Голова комiсiї з припинення Пiскунов Валентин Володимирович, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що він несе відповідальність згідно з законодавством. 30.03.2017 р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«айпеК»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; 
Місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пиря-
тинська, 14; Міжміський код, телефон та факс: 044-522-84-71; Електро-
нна поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: 30057276.smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів.

2. Текст повідомлення:
Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЙПЕК» (надалі 

— Товариство), якi вiдбулись 30.03.2017р. (Протокол №1/2017 вiд 
30.03.2017 р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом перiоду з 30.03.2017 р. по 30.06.2017 р., в 
тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю 
та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про 
надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам 

Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, 
договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомо-
го майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв 
найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв вiдступлення 
права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, 
товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням ми-
рових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих догово-
рів. Гранична сукупна вартiсть — не бiльш нiж 250 000 000 (двісті 
п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 5465,8 тис. грн. тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить — 4573,9%. Загальна кількість 
голосуючих акцій — 140 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах — 140 штук. Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 140 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення — 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 
значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного 
товариства не визначенi.

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

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

3.2. Голова правління прат «айпеК»  чернікова о.С.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ГалС-К»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опу-
блікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛС-К»; Код за ЄДРПОУ: 31566427; 
Місцезнаходження:17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзаль-
на, буд. 3, кв. 3; Міжміський код, телефон та факс:(04637) 3-17-45, (044) 
490-57-95; Електронна поштова адреса: galsk@emitent.net.ua; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації:31566427.smida.gov.ua; Вид особливої інфор-
мації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

2. Текст повідомлення: Річними загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі — Товариство), якi вiдбулись 30.03.2017 
року (Протокол №1/2017 вiд 30.03.2017р.) було прийнято рiшення 
про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 
30.03.2017 р. по 30.06.2017р., в тому числi правочини, пов’язанi з 
укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: 
депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв 

придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та 
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, 
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) ав-
тотранспортних засобів, договорiв вiдступлення права вимоги, 
договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, 
послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, до-
говорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична 
сукупна вартiсть — не бiльш нiж 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 
00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 70 077,5 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить — 428%. Загальна кількість голосуючих акцій — 
1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах — 1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення — 1500 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 
0  штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, 
що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товари-
ства не визначенi.

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

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

3.2. Голова правління прат «ГалС-К»  Євстратов м.а.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КАЛУСЬКИй 
ЗАВОд БУдIВЕЛЬНИх 
мАШИН»

2. Код за ЄДРПОУ 01267876
3. Місцезнаходження 77300, Iвано-Франкiвська обл., 

м. Калуш, вул. Богдана 
Хмельницького, 79

4. Міжміський код, телефон та факс 03472 6-64-90 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 складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припинено повно-

важення голови Наглядової ради Макара Мирона Степановича в звязку 
з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебу-
вала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi 
емiтента — 19,18813%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повнова-
ження члена Наглядової ради Мудрої Володимири Юлiанiвни в звязку з 
закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебува-
ла на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi 
емiтента — 0,49812%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повнова-
ження члена Наглядової ради Дзундзи Данила Прокоповича в звязку з 
закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебува-
ла на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi 
емiтента — 0,18161%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повнова-
ження голови Ревiзiйної комiсiї Микитинського Iвана Iвановича в звязку 
з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебу-
вала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi 
емiтента — 1,70711%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повнова-
ження члена Ревiзiйної комiсiї Андрiйчина Михайла Теодоровича в 
звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа 
перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi 
емiтента — 0,47218%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повнова-
ження члена Ревiзiйної комiсiї Пуляєва Миколи Васильовича в звязку з 
закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебува-
ла на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi 
емiтента — 0,91841%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повнова-
ження Генерального директора Хмарника Анатолiя Володимировича в 
звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа 
перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi 
емiтента — 16,44153%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Наглядовою радою товариства припиненi повнова-
ження Технiчного директора Папiдохи Юрiя Васильовича в звязку з 
закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебува-
ла на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi 
емiтента — 0,10896%. Згоди на розкриття паспортних данних не нада-
но. 

29.03.2017 року Загальними Зборами акцiонерiв припиненi повнова-

ження Комерцiйного директора Барщевського Володимира Михайлови-
ча в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана осо-
ба перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному 
капiталi емiтента — 9,29657%. Згоди на розкриття паспортних данних не 
надано. 

29.03.2017 року Загальними Зборами акцiонерiв припиненi повнова-
ження члена дирекцiї Долошицького Ярослава Павловича в звязку з 
закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала 
на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента — 
14,42655%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом На-
глядової ради Макара Мирона Степановича термiном на 3 роки. В цей же 
день згiдно Статуту Наглядова рада на своєму засiданнi обрала вказану 
особу головою Наглядової ради. Протягом останнiх пяти рокiв особа зай-
мала посаду голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента — 
19,18813%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом На-
глядової ради Мудру Володимиру Юлiанiвну термiном на 3 роки. Про-
тягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду члена Наглядової 
ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Частка в статутному капiталi емiтента — 0,49812%. Згоди на розкриття 
паспортних данних не надано. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом На-
глядової ради Дзундзу Данила Прокоповича термiном на 3 роки. Про-
тягом останнiх пяти рокiв особа займала посади члена Наглядової 
ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Частка в статутному капiталi емiтента — 0,18161%. Згоди на розкриття 
паспортних данних не надано. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї Гаврилюк Наталiю Володимирiвну термiном на 3 роки. 
В цей же день згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя на своєму засiданнi об-
рала вказану особу головою Ревiзiйної комiсiї. Протягом останнiх пяти 
рокiв особа займала посаду начальника планово-аналiтичного вiддiлу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка 
в статутному капiталi емiтента — 0,10896%. Згоди на розкриття пас-
портних данних не надано. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї Андрiйчина Михайла Теодоровича термiном на 3 роки. 
Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Частка в статутному капiталi емiтента — 0,47218%. Згоди на розкриття 
паспортних данних не надано. 

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї Котиса Олександра Михайловича термiном на 3 роки. 
Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду начальника 
виробничо-маркетингового вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента — 
0,14529%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. 

29.03.2017 року Наглядовою радою Товариства обрано Генераль-
ним директором Хмарника Анатолiя Володимировича термiном на 
3 роки. Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду Генераль-
ного директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Частка в статутному капiталi емiтента — 16,44153%. Згоди 
на розкриття паспортних данних не надано. 

29.03.2017 року Наглядовою радою товариства обрано Технiчним 
директором Папiдоху Юрiя Васильовича термiном на 3 роки. Протягом 
останнiх пяти рокiв особа займала посаду Технiчного директора. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в 
статутному капiталi емiтента — 0,10896%. Згоди на розкриття паспорт-
них данних не надано. 

29.03.2017 року Наглядовою радою товариства обрано Комерцiйним 
директором Барщевського Володимира Михайловича термiном на 
3 роки. Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду Комерцiйного 
директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Частка в статутному капiталi емiтента — 9,29657%. Згоди на роз-
криття паспортних данних не надано.

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 Хмарник анатолiй володимирович

Генеральний директор (під-
пис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «КалУСЬКий Завод БУдIвелЬниХ маШин»



№63, 3 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

43

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, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕ-
РЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 10», 05452770, Житомир-
ська обл. Олевський р-н 11001 м. Олевськ вул. Покальчука, буд. 15, 
0235-2-15-65

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 31.03.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: http://olspmk10.emitents.net.ua

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. 
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: аудит рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк не здiйснювався через брак коштiв пiдприємства.

5. Інформація про загальні збори: 
29.04.2016 проведено річні загальні збори. 1. Звiт директора 

про фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства за 2015 рiк. 
2. Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи пiдприємства за 
2015 рiк. 3. Звiт наглядової ради. 4. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2015 рiк. 5. Надання згоди на вiдчуження основних 
засобiв що належать Товариству. Вирiшили: 1.Директор ПАТ Олев-
ська СПМК-10 зазначив, що в 2015 роцi пiдприємство не проводи-
ло фiнансово-господарську дiяльнiсть в зв'язку з вiдсутнiстю за-
мовлень та необхiдних матерiальних активiв. 2. Звiт ревiзiйної 
комiсiї затвердити. 3.Звiт наглядової ради затвердити. 4. Рiчний 
звiт Товариства за 2015 рiк затвердити. 5. Надати згоду на 
вiдчуження активiв, що належать пiдприємству на суму 1379 тис. 
грн. на користь ТОВ «Промбудспортiндустрiя». Позачерговi збори 
не iнiцiювалися та не скликались

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

1. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 305 305
Основні засоби (за залишковою вартістю) 67 67
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5 5
Сумарна дебіторська заборгованість 233 233
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -1169 -1169
Статутний капітал 36 36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1351 -1351
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1474 1474
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,25 -0,25
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,25 -0,25

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 145831 145831
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво  
«олевСЬКа СпецIалIЗована переСУвна меХанIЗована Колона № 10»

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., добропіль-
ський р-н, с. Шахово (октябрське), 
вул. октябрська, 14
(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 заінтересова-
ність

текст повідомлення:
30 березня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (про-

токол №24) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок 
Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є афiлiйованою осо-
бою ПРАТ «Огнеупорнеруд». Сума коштiв, що є предметом правочину 
становить 25000 тис.грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 
рiк складає 250066 тис.грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 9,9974%. 
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сума-
ми (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена до-
строково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвенерГо»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ - 00131305
3. Місцезнаходження - 01001, м. Київ, площа Івана Франка, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс - +380445944576 +380442076743
5. Електронна поштова адреса - ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації - http://kyіvenergo.com/uk/
aktsіoneram

7. Вид особливої інформації - Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. текст повідомлення
28.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з метою впо-

рядкування організаційної структури Товариства та оптимізації 
бізнес-процесів було прийнято рішення про припинення діяльності 
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КОНТРОЛЬ ТА 
ДІАГНОСТИКА» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВ ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 04541678).

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КОНТРОЛЬ ТА 
ДІАГНОСТИКА» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВ ЕНЕРГО» (місцезнаходження 02094 м. Київ, Дніпровський ра-
йон, вулиця Червоногвардійська, будинок 20-А) здійснював діяльність 
з ремонту і технічному обслуговуванню електричного устатковання.

ІІІ. 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 фоменко о.в.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.03.2017
(дата)
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКр ГІдроенерГо»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «УКР ГІДРОЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 20588716
3. Місцезнаходження: 07300 Київська обл. Вишгородський р-н, м.Вишго-

род, відсутня
4. Міжміський код, телефон та факс: (04596)58-476, (04596)58-676
5. Електронна поштова адреса: buhd6@ges.kv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uge.gov.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 
Рішення про обрання прийнято на підставі Протоколу № 1-2017 засі-

дання Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» від 29.03.2017 року.
Відповідно до пункту 8.5.16 Статуту ПАТ «Укргідроенерго», який був за-

тверджений наказом Міненерговугілля від 02.08.2012 р. № 580, права та 
обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визна-
чаються Положенням про Ревізійну комісію. 

Згідно з пунктом 6.8. Положення про ревізійну комісію ПАТ «Укргідро-
енерго», Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до 
її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше двох її членів. 

На засіданні присутні 3 члени Ревізійної комісії Товариства. Таким чи-
ном проведення засідання та прийняті на ньому рішення є правомочними.

Відповідно до пункту 8.5.4 Статуту ПАТ «Укргідроенерго», Голова Ревізій-
ної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії Товариства з їх 
числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії Білоброва І.І. запропонувала обрати Головою 
Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» Дребот С.М.

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні члени Ревізій-
ної комісії ПАТ «Укргідроенерго». 

Пропозицію: «Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» 
Дребот Світлану Миколаївну», поставлено на голосування.

Голосували : «за» — 3 голоси. Вирішено обрати Головою Ревізійної ко-
місії — Дребот Світлану Миколаївну.

Посадова особа Дребот Світлана Миколаївна (Паспорт серія СА номер 
344153, виданий 14.03.1997 Василівським РВ УМВС України в Запорізькій 
області) — 06.03.2017 року була призначена на посаду Члена ревізійної 
комісії, відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промис-
ловості України від 06.03.2017 року № 174 «Про затвердження складу Ре-
візійної комісії Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго». 

29.03.2017 року — Посадова особа Дребот Світлана Миколаївна, об-
рана на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго», відповідно 
до Протоколу № 1-2017 засідання Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» 
від 29.03.2017 року.

Строк на який призначено посадову особу : згідно із рішенням засідання 
Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» Протокол № 1-2017 від 29.03.2017 
року строк повноважень Голови Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» не 
визначений.

Розмір частки у статутного капіталі емітента — 0%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0%.
Винагорода в натуральній та грошовій формі посадовій особі емітента 

не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) — 19 ро-
ків. Стаж керівної роботи (років) — 4 роки. Попередні посади: Міненерго-
вугілля — Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту; Дер-
жавна фінансова інспекція України — головний державний аудитор відділу 
гармонізації внутрішнього контролю Департаменту гармонізації державно-
го внутрішнього фінансового контролю; Василівська міжрайонна Держав-
на фінансова інспекція — заступник начальника та начальник. Посадова 
особа займає посаду на інших підприємствах: член Ревізійної комісії ПАТ 
«Дністровська ГАЕС». Посадова особа є представником акціонера. 
1974 року народження. Згода на розкриття ідентифікаційного коду не на-
давались.

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  Сирота Ігор Григорович
30.03.2017

рІчна ІнформацІя емІтента цІнниХ паперІв  
за 2016 рік

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ГоринЬ»; код за ЄДРПОУ 

— 21339381; місцезнаходженнявул. Б.Хмельницького, буд. 12, місто Сла-
вута, Хмельницька область, 30000, Україна; міжміський код та телефон 
емітента: (03842) 71013. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017р. 3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: gorin.pat.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця),якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Інсайт», 33278507. 
5. Інформація про загальні збори:Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 09.04.2016 року. Кворум зборів: 65,39% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прий-
няття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів 
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Звіт 
правління акціонерного товариства «Про фінансово — господарську за ді-
яльність за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності акціонер-
ного товариства на 2016 рік». 3. Затвердження річного звіту та балансу за 
2015 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків товариства по наслідкам фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. 5. Звіт наглядової ради за 2015 рік. 
6. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної ко-
місії товариства. 7. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту нагля-
дової ради, звіту правління ПАТ «Горинь», звіту ревізійної комісії. 8. Про 
припинення повноважень членів наглядової ради товариства. Про обрання 
членів наглядової ради товариства, затвердження умов договорів (контр-
актів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, про 
визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з 
членами наглядової ради. 9. Прийняття рішень про попереднє схвалення 
значних правочинів.Особи, що подавали пропозиції до переліку питань по-
рядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не надходи-
ли. Підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних збо-
рів акціонерів: «За» — 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» —  
0 голосів, «Утримались» — 0 голосів. Всі рішення по питаннях порядку 

денного прийняті одноголосно. Загальні збори відбулися. Позачергові збо-
ри не скликалися. 

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо нарахування та виплати дивідендів по простих іменних 
акціях емітентом не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9269 6014
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4275 2237
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 775 1084
Сумарна дебіторська заборгованість 1775 715
Грошові кошти та їх еквіваленти 2444 1978
Власний капітал 7573 4326
Статутний капітал 1975 1975
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5302 2210
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1696 1688
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1,64 1,23

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

1,64 1,23

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1975097 1975097
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

ІІІ. підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-
ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством України.

Голова правління  ремеза о.я.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ГоринЬ»
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 додаток 28 
 до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ОДЕСАГАЗ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03351208
3. Місцезнаходження емітента 65003 м.Одеса Одарiя, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (048) 705 36 80 705 36 96
5. Електронна поштова адреса емітента akzii@odgaz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: odgaz.odessa.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради Ярошенко Вiктора Миколайовича 
(паспорт: серiя КЕ номер 291074 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 19.06.1996) припинено 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 
30.03.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 
57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2015р. Рiшення 
прий нято Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Повноваження Члена Наглядової ради Гузеєва Сергiя Володимировича 
(паспорт: серiя КЕ номер 430986 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС Украї-
ни в Одеськiй обл. 14.10.1996) припинено 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 
30.03.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 
57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2015р. Рiшення 
прий нято Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Повноваження Члена Наглядової ради Донченко Сергiя Борисовича (пас-
порт: серiя КЕ номер 431028 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеський обл. 15.10.1996) припинено 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 
30.03.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 
57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2015р. Рiшення 
прий нято Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Повноваження Члена Наглядової ради Ельчибекяна Iгора Мелконовича 
(паспорт: серiя КЕ номер 431140 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 15.10.1996) припинено 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Повноваження Члена Наглядової ради Стукаленко Василя Анатолiйовича 
(паспорт: серiя КЕ номер 084971 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України 
Одеськiй обл. 06.12.1995) припинено 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 
30.03.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 
57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2015р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв.

Повноваження Члена Наглядової ради Цимбалюк Марини Володимирiвни 
(паспорт: серiя КЕ номер 110310 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС Укра-
їни в Одеськiй обл. 25.12.1995) припинено 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 
30.03.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 
57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2015р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв.

Повноваження Члена Наглядової ради Шешурiхiної Iльгiзи Гусманiвни 
(паспорт: серiя КЕ номер 502436 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 15.01.1997) припинено 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 
30.03.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 
57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2015р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв.

Голову Наглядової ради Ярошенко Вiктора Миколайовича (паспорт: серiя 

КЕ номер 291074 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
19.06.1996) обрано 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв: начальник Одеського УЕГГ, радник Президента ПАТ «Одеса-
газ». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
вiд 30.03.2017р. Посадова особа є акцiонером. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв.

Члена Наглядової ради Гузеєва Сергiя Володимировича (паспорт: серiя КЕ 
номер 430986 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
14.10.1996) обрано 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв: начальник виробничо-технiчного вiддiлу, заступник виконав-
чого директора ПАТ «Одесагаз» з питань охорони працi. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Пiдстава 
рiшення: ст.53 п.1 Закону України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування 
змiн: рiшення власникiв.

Члена Наглядової ради Донченко Сергiя Борисовича (паспорт: серiя КЕ но-
мер 431028 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеський обл. 
15.10.1996) обрано 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв: начальник ПТВ ПАТ «Одесагаз», головний iнженер Одесько-
го УЕГГ ПАТ «Одесагаз». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Посадова особа є акцiонером. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Члена Наглядової ради Ельчибекяна Iгора Мелконовича (паспорт: серiя КЕ 
номер 431140 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 15.10.1996) 
обрано 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступ-
них рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: начальник юридичного вiддiлу, радник Виконавчого директора ПАТ 
«Одесагаз». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова осо-
ба є акцiонером. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Члена Наглядової ради Стукаленко Василя Анатолiйовича (паспорт: серiя 
КЕ номер 084971 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України Одеськiй обл. 
06.12.1995) обрано 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв: начальник служби матерiально-технiчного забезпечення 
ПАТ «Одесагаз». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова 
особа є акцiонером. Пiдстава рiшення: ст.53 п.1 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Члена Наглядової ради Цимбалюк Марину Володимирiвну (паспорт: серiя 
КЕ номер 110310 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй 
обл. 25.12.1995) обрано 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв: начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «Одесагаз». Рiшення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Пiдстава 
рiшення: ст.53 п.1 Закону України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування 
змiн: рiшення власникiв.

Члена Наглядової ради Шешурiхiну Iльгiзу Гусманiвну (паспорт: серiя КЕ 
номер 502436 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 15.01.1997) 
обрано 30.03.2017 р. (дата вчинення дiї 30.03.2017). Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0.00009% на суму 57.46 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступ-
них рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: начальник вiддiлу цiнних паперiв Товариства. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Пiдстава рiшення: 
ст.53 п.1 Закону України «Про акцiонернi товариства». Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв.

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

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

3.2. Найменування посади.
виконавчий директор ______ Герасименко вiталiй олександрович
м.п.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «одеСаГаЗ»
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЄвроШпон-СмиГа»

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 ТОВА-
РИСТВО «ЄВРОШПОН-СМИГА»

2. Код за ЄДРПОУ — 30981499
3. Місцезнаходження — 35680, Рівненська область, Дубенський район, 

смт. Смига, вул. Заводська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс — (03656) 5-62-67,  

(03656) 5-62-67
5. Електронна поштова адреса — euroshpon@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.euroshpon.com.ua
7. Вид особливої інформації — Прийняття рішення про виплату диві-

дендів
II. текст повідомлення

На загальних зборах акціонерного товариства 30.03.2017 року було 
прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів: 20.04.2017 року. Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 
3000000,00 грн. Строк виплати дивідендів: початок 02.05.2017 року — кі-
нець 28.09.2017 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів — дивіденди 
будуть виплачені Товариством в грошовій формі безпосередньо та одно-
часно всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом пере-
рахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які 
мають право на отримання дивідендів. Директор Товариства зобов’язаний 
до 28 квітня 2017 року повідомити осіб, які мають право на отримання 
дивідендів про дату, розмір, порядок та строки їх виплати у порядку вста-
новленому Статутом.

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

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

2. директор  Ковбасюк анатолій Сергійович. 
30.03.2017 року.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СКрІн»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СКРІН»

2. Код за ЄДРПОУ: 30721640; 3. Місцезнаходження: 03126, м. Київ, Кача-
лова, 5-а; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-31-51 (044) 490-31-51; 
5. Електронна поштова адреса: JSC_SCREEN@emіtent.net.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://30721640.smіda.gov.ua/; 7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Припинено повноваження: заступник голови правління Кибальник Михай-

ло Дмитрович, громадянин України, зареєстрований за адресою: Україна, м. 
Київ, вул. Григорія Андрющенка, 4д, кв. 40; паспорт: СН 642069, виданий По-
дільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.12.1997 р. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника 
голови правління 18 років. Зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів 
акціонерів від 31.03.2017 р.

Набуто повноважень: заступник голови правління Кибальник Алла Ста-
ніславівна, зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Григорія Андрю-
щенка, 4д, кв. 40, паспорт серія СН № 169781, виданий Подільським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 09.07.1996 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 
відсутні. Обрана на посаду заступника голови правління строком на 3 роки. 
Зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 р.

Набуто повноважень: голова правління Коломійчук Віктор Миколайович, 
зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Курська, 13 Е, кв. 25, пас-
порт серія СО № 911788, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 27.02.2003 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова правління 
ПрАТ «СКРІН». Переобраний на посаду голови правління строком на 3 роки. 
Зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 р.

ІІІ. підпис
Голова правління Коломійчук Віктор Миколайович підтверджує досто-

вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе від-
повідальність згідно із законодавством. 

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
основні відомості про емітента

Повне найменування — приватне аКцIонерне товари-
Ство «авIацIйно-транСпортне пIдприЄмСтво 
«артем-авIа»; Код за ЄДРПОУ — 22864221; Місцезнаходження — 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон — (044)483-
20-19; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії — 29.03.17р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію — http://22864221.smida.gov.ua; 
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС 
АУДИТ» (40182892). Річні загальні збори проведені 04.04.16р. Перелік питань: 1. 
Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повно-
важень. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2015 
рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 
рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора за 2015 рiк. 5. 
Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв за 2015 рiк. 
7. Припинення повноважень ревiзора. 8. Обрання ревiзора. 9. Затвердження 
умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встанов-
лення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договору (контракту) з ревiзором. 10. Попереднє схвалення значних 
правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто та прийняті відповідні 
рішення. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
було. Позачергові загальні збори проведені 15.06.16р. за ініціативою наглядової 
ради. Перелік питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Про змiни в розподiлi при-
бутку за результатами 2015 р. Всi питання порядку денного було розглянуто та 
прийняті відповідні рішення. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного не було.

Інформація про дивіденди
За результата-

ми звітного 
періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за про-
стими 
акція-

ми

за при-
вілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейова -
ними ак-

ціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 220686.5
Нараховані дивіденди на одну ак-
цію, грн.

0.595

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн.*

156578.47

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання диві-
дендів

22.06.2016

Дата (дати) перерахування дивіден-
дів через депозитарну систему із за-
значенням сум (грн.) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату**

04.10.2016/
6773.84

Дата (дати) перерахування/від-
правлення дивідендів безпосеред-
ньо акціонерам із зазначенням сум 
(грн.) перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату**

30.06.2016/
112550.59 

26.09.2016/
37254.04

Опис
Загальними зборами акцiонерiв 28.03.17р. прийнято рiшення дивiденди 
за результатами звiтного перiоду не нараховувати та не виплачувати.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 661 643
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 12
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 6 6
Сумарна дебіторська заборгованість 10 132
Грошові кошти та їх еквіваленти 642 490
Власний капітал 76 265
Статутний капітал 93 93
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17 172
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забеспечення 585 378
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0862 0.7922
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.0862 0.7922

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 371120 371120
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду 

загальна номінальна вартість -- --
у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

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

-- --
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«СлавУтСЬКий СКлоЗавод»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариств"Славутський 
склозавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00293522
3. Місцезнаходження 30000, Славута, Острозька,68
4. Міжміський код, телефон та факс 0384222990 0384226335
5. Електронна поштова адреса Slavutasklo@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

00293522.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
За наслiдками придбання зазначеного пакету голосуючих акцiй,змiнився 

розмiр частки акціонера- фiзичної особи у статутному капiталi ПАТ «Сла-
вутський склозавод» з 49.001512% до 49,845691%

Розмiр частки ПрАТ»ТД»Укрбудматерiали»(код за ЄДРПОУ 
30930784,мiсцезнаходження м.Київ, вул.Пестеля,9) до змiни пакета акцiй 
становив 21.536185% статутного капiталу ПАТ «Славутський 
склозавод»,розмiр частки ПрАТ»ТД»Укрбудматерiали» пiсля змiни пакета 
акцiй ПАТ «Славутський склозавод» становить 0%

Розмiр частки акцiонера-фiзичної особи до змiни пакета акцiй стано-
вив 0% статутного капiталу ПАТ»Славутський склозавод», розмiр частки 
акцiонера-фiзичної особи пiсля змiни пакета акцiй ПАТ «Славутський 
склозавод»становить 24.899997%. 

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 Мигович Iрина Станiславiвна
голова товариства (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(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 аКцI-
онерне товариСтво «УШицЬКий КомБIнат 
БУдIвелЬниХ матерIалIв», 00110177, Україна Житомирська 
обл. Коростенський р-н 11563 с. Гулянка Молодiжна, буд. 18, 04142-9-95-89

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.03.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ukbm.com.ua

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Пре-
стиж», 35169487

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися, через вiдсутнiсть вiдповiдного рiшення Наглядової ради.

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 підпри-

ємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 50426 61901
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28249 31169
Довгострокові фінансові інвестиції 0 28
Запаси 6574 10482
Сумарна дебіторська заборгованість 10647 17812
Грошові кошти та їх еквіваленти 1147 904
Власний капітал 28944 41218
Статутний капітал 3604 3604
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6689 18960
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5703 8067
Поточні зобов'язання і забезпечення 15779 12616
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,85 -0,25

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

-0,85 -0,25

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14414776 14414776
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутно-
го капіталу

- -

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

- -

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КалУСЬ-
Кий Завод КомУналЬноГо УСтатКУвання» (Код 
ЄДРПОУ 03327730 місцезнаходження: 77351, Івано-Франківська область, 
Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В), повідомляє про вне-
сення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 24 квітня 2017 року (Повідомлення опубліко-
ване в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» N 56 від 23.03.2017р.) До проекту 
порядку денного зборів додатково вносяться питання:

10.Про зміну типу Товариства.
11.Про зміну найменування Товариства.
12.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції. 
13.Внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори акціо-

нерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію 
шляхом викладення їх у новій редакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
найменування показника Звітний 

період 
2016р.

попередній 
період 
2015р.

Усього активів 4334 3402
Основні засоби (первісна вартість) 5279 4889
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 492 1346
Сумарна дебіторська заборгованість 85 127
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 6
Нерозподілений прибуток -4719 -4424
Власний капітал -4542 -4309
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8876 7711
Чистий прибуток (збитки) -233 -1632
Середньорічна к-сть акцій 460012 460012
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 33

Тел. для довідок (03472)6-30-28 Голова правління Ільчишин а.м.

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво «БУдIвелЬно-
монтаЖне УправлIння 
«БУдторГСервIС», 05415585, 04070 
м. Київ подiльський р-н м.Київ вул. 
волоська, 6, (044) 501 49 51

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

03.04.2017

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

http://bts.comreg.com.ua
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«Завод «ленІнСЬКа КУЗня»

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

1.1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

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 30 березня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних 
правочинів

2.текст повідомлення: 
2.1.дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 30 березня 2017 р.

2.2.відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх харак-
теру: 

предметом правочинів може бути майно, роботи, послуги та інше (за 
виключенням кредитних договорів, договорів позики, договорів іпотеки, до-
говорів поруки, та договорів з відчуження нерухомого майна Товариства).

2.3.Гранична сукупність вартості правочинів: 5 000 000 тис. грн.;
2.4.вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-

вої звітності: 1 024 518 тис. грн.
2.5.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 488,03 %

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення:

загальна кількість голосуючих акцій: 3 252 469 штук;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 штук.
3.підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Голова правління пат «ЗлК» ____ Шандра валерій олександрович
/ підпис МП /

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРАТ «УСБПЗ «УКРТОРГМОН-
ТАЖТЕХНІКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 02132680
3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ Щекавицька, 30/39
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4303268 044 4303268
5. Електронна поштова адреса: baza_2005@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: ukrtorg.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення 

Емiтент 29.03.17 р. отримав реєстр акцiонерiв станом на 27.03.17р., 

в результатi чого стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме. Щодо 
«Фiзичної особи 1». Розмiр частки до змiни в загальнiй кiлькостi акцiй  – 
21,5686%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 24,1290%; розмiр 
частки пiсля змiн в загальнiй кiлькостi акцiй - 10.8420%, в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй – 12,1290%. Щодо «Фiзичної особи 2». 
Розмiр частки до змiни в загальнiй кiлькостi акцiй – 32.5260%, в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 36,3871%; розмiр частки пiсля 
змiн в загальнiй кiлькостi акцiй - 43,2526%, в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй – 48,3871%.

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 Коваль в. в.

прат «УСБпЗ «УКрторГмонтаЖтеХнІКа»

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

значних правочинів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво по ГаЗо-
поСтачаннЮ та 
ГаЗифIКацIЇ "Iвано-
франКIвСЬКГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ вул. 

Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://if.104.ua

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

II. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочи-

ну, до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 29.03.2017 308700 1996105 15
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17 порядку денного "Про подальше 
схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість» схвалено укладення Товариством Договору транспортування 
природного газу №1512000706 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладе-
ного мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНС-
ГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення надан-
ня Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї 
обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Договору.
2 29.03.2017 134703 1996105 7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17 порядку денного "Про подальше 
схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть" схвалено укладення Товариством договорiв на виконання 
iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 
року до дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв 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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.30
(дата)
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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 
товариСтво «СУмСЬКий промпроеКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 00219649
3. Місцезнаходження: 40004, м. Суми, площа привокзальна, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 25-13-94, 

(0542) 78-77-46
5. Електронна поштова адреса: office@promproekt.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.promproekt.sumy.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 «Сумський Промпроект» (надалі – емітент) від 31.03.2017 року 
(протокол №25 від 31.03.2017 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 фінансової 
звітності, які можуть вчинятися емітентом протягом не більше одного року 
з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 1 500 тис.
грн., предметом (характером) яких є:

а) договори на виконання проектно-вишукувальних робіт.
Надано наглядовій раді емітента повноваження без отримання додатко-

вого рішення загальних зборів акціонерів емітента приймати рішення про 
укладення значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості ак-
тивів емітента за даними його останньої річної фінансової звітності, гранич-
на сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 500 тис.грн., з усіма 
можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись емітентом про-
тягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить 5 449 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 27,53%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 736 240 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 673 336 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 673 336 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук.

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

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

2. Директор  ____________  Гречаниченко Микола Миколайович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  31.03.2017 року
  (дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне 
товариСтво «БалаКлІЇвСЬКе». 2.Код за ЄДРПОУ емітента-
05384885. 3.Місцезнаходження- 38344, Україна, Полтавська обл., В.Багачан-
ський р-н., с.Балаклія, вул.Центральна, буд.17. 4.Міжміський код, телефон та 
факс - (05345)9-10-07. 5.Електронна поштова адреса емітента – 05384885@
atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації – http://05384885.smida.gov.ua. 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II.текст повідомлення
ПрАТ «Балакліївське» повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів 

акціонерів від 31.03.2017р. (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати 
згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарю-
вання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення гра-
ничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 7 000 000 (сім мільйонів) 
гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національно-
го банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказа-

ні правочини стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або 
застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну 
діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/
або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, пе-
редавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, мате-
ріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів; 
правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, 
знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, 
визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті  – 5 335 000 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає- 131,21%. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах- 4130282шт.; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» - 4130282шт.; кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2.директор (підпис) Ю.в.Кордубан 31.03.2017р.

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 "УКраЇн-
СЬКа ЗалIЗниця"

2. Код за ЄДРПОУ 40075815
3. Місцезнаходження 03150 м. Київ вул. Тверська, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 465-11-53 (044) 465-32-45

5. Електронна поштова адреса jscuz@uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 
представництв

II. текст повідомлення
Правлiнням ПАТ «Укрзалiзниця» 29.03.2017 прийнято рiшення про 

створення фiлiї «Енергоремтранс» Публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця», мiсцзнаходження: 21034, м. Вiнниця,  
вул.ст. Вiнниця, 10.

Мета створення фiлiї «Енергоремтранс»:
- здiйснення дiяльностi з проведення капiтального ремонту, модернiзацiї 

та будiвництва пристроїв тягового електропостачання, локальних елек-

тричних мереж залiзничного транспорту та стороннiх замовникiв;
- забезпечення ефективного функцiонування та розвитку виробничо-

технологiчного комплексу залiзничного транспорту загального користування;
- створення умов для пiдвищення конкурентоспроможностi галузi;
- отримання прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi.
Основнi функцiї фiлiї «Енергоремтранс»:
- будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй;
- реконструкцiя, технiчне переоснащення, капiтальний ремонт та утри-

мання контактної мережi та iнших технологiчних мереж;
- електромонтажнi роботи;
- проектування, будiвництво, утримання, експлуатацiя, реконструкцiя, 

ремонт, модернiзацiя, технiчне переоснащення та iншi види полiпшення 
об’єктiв iнфраструктури залiзничного транспорту;

- будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй;
- допомiжне обслуговування наземного транспорту;
- ремонт електромашин, виготовлення електрощитiв, 

електроосвiтлювальної апаратури та металоконструкцiй;
- виробництво готових металевих виробiв та металоконструкцiй, крiм 

машин та устаткування;
- виконання робiт та надання послуг з iнспекцiйного та приймального 

контролю.
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 Бужор Олександр Якович
Член правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.30
(дата)
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКий БУдІвелЬно - 

ІнвеСтицІйний БанК»
місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, бул. лесі Українки, 30-в

(далі – «Банк»)
повідомляє, що 04 травня 2017 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, 

бульвар лесі Українки, 30-в, к. 213 відбудуться позачергові загальні збо-
ри акціонерів Банку.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження статуту Банку в новій редакції.
3. Затвердження положення про загальні збори, положення про нагля-

дову раду, положення про правління в нових редакціях.
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за 

адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів 
з 10.00 до 10.45. Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам 
при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів - паспорт або і нший документ, що посвідчує 
особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану 
відповідно до законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 26 квітня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://ubib.com.ua/ru/news.html

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з 
документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного за адресою місцезнаходження Банку: м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 30-В, к. 213 у робочі дні, робочий час, в день проведення 
загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадовою особою, від-
повідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (доку-
ментами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів акціонерів під час підготовки до загальних зборів, є – Го-
лова Правління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 364-34-82; 0 800 21 97 97.
Наглядова рада Банку

Голова правління Банку  Качуровський в.п.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво проеКтно-
БУдІвелЬна фІрма «ХерСонБУд»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I.Загальні відомості: 
1. Публічне акціонерне товариство проектно-будівельна фірма «Хер-

сонбуд»
2. Код за ЄДРПОУ : 01273243
3. Місце знаходження: м.Херсон, віл.Кірова,24
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552 26-463-2,49-32-05
5.електронна поштова адресса: hbud@hublic.kherson.ua
6.Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://khersonbud.jimdo.com
7. Вид особливої інформаціі :Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Посадова особа Член Правління Баум Леонід Олександрович ( пас-
порт МО 429653 20.10.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсон-
ській області, частка у СК 0.6116) звільнено з посади у відповідності до 
Протоколу рішення Наглядової ради №18 від 29.03.2017р. за власним ба-
жанням. Строк перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа не має 
непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

Посадова особа Член Правління Яркін Микола Олександрович ( пас-
порт МО 813834 03.03.2000 Комсомольським РВ УМВС України в Херсон-
ській області, частка у СК 0.0016) звільнено з посади у відповідності до 
Протоколу рішення Наглядової ради №18 від 29.03.2017р за власним ба-
жанням. Строк перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа не має 
непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Довганевич Іван Олександро-
вич ( паспорт МО 238509 08.10.1996 Дніпровським РВ УМВС України в 
Херсонській області, частка у СК 0.1382) звільнено з посади у відповід-
ності до Протоколу рішення Наглядової ради №18 від 29.03.2017р у 
зв’язку зі смертю.. Строк перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа 
не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

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

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

Голова правління  о.Б.Сандік

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Тисменицягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 Тисмениця Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03436 21255 03436 21455

5. Електронна поштова 
адреса

oksana.monyuk@tsgas.com.ua

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

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 

припинено повноваження Голови Наглядової ради - Девiд Ентонi Ховард 
Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
припинено повноваження Члена Наглядової ради - Iан Бьорд (Ian Bird) - 
представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
припинено повноваження Члена Наглядової ради - Iлля Юрiйович Уша-
нов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕН-
ЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
припинено повноваження Члена Наглядової ради - Мiлькевич Вiталiй 

Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
припинено повноваження Члена Наглядової ради - Пташник Андрiй 
Юрiйович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України»

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Девiд Ентонi Ховард Браун (David 
Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич 
Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Мiлькевич Вiталiй Павлович - пред-
ставник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), HE 290927

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Пташник Андрiй Юрiйович - представ-
ник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна 
компанiя «Нафтогаз України»

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 Вiтюк В.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.30
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
“тиСменицяГаЗ”
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«ГІрничовидоБУвний І КаменеоБроБний 

КомБІнат «БІличІ»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00292474)
повІдомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство 

«Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «БІличІ» (ідентифі-
каційний код 00292474), надалі — ПАТ ГВКК «БІЛИЧІ», або Товариство.

Місцезнаходження Товариства: 08298, Київська область, смт. Коцю-
бинське, вул. Пономарьова, буд.13.

ПАТ ГВКК «БІЛИЧІ» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів То-
вариства відбудуться 28 квітня 2017 року об 10-00 годині за адресою: 
08298, Київська область, смт. Коцюбинське, вул. пономарьова, 
буд.13, на 2 поверсі в холі адмінбудівлі.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 
28  квітня 2017 року за місцем їх проведення, час початку реєстрації ак-
ціонерів – 9:00, час закінчення реєстрації – 9:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 24 квітня 2017 року (станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів).

Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що 
посвідчують особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у збо-
рах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відпо-
відно до законодавства України.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів та голосування
4. Звіт Виконавчого органу ПАТ ГВКК «БІЛИЧІ» за 2016 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ ГВКК «БІ-
ЛИЧІ» за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 

2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укла-

дені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваже-
ної підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 

з документами зборів за адресою: 08298, Київська область, смт. Коцюбин-
ське, вул. Пономарьова, буд.13, на 2 поверсі в холі адмінбудівлі у робочі дні 
з 11.00 годин до 15.00 годин в приймальні Генерального директора, а у день 
проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Гене-
ральний директор Повзик Олег Олегович, тел.: ((044) 232-86-81.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денно-
го – http://00292474.smida.gov.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попере-
дній 

Усього активів , в т.ч: 2558,6 2575,8
Основні засоби 2552,7 2574,2
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 6611,2 6740,7
Сумарна дебіторська заборгованість 8182,5 7077,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,9 23,9
Нерозподілений прибуток (9730,0) (8458,4)
Власний капітал 593,4 1747,3
Статутний капітал 6049,0 6049,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 16945,8 15279,7
Чистий прибуток (збиток) (1271,6) 384,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 202106
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 77 73
Генеральний директор пат ГвКК «БІличІ»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (відомості про прийняття 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
"тиСменицяГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 Тисмениця Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

03436 21255 03436 21455

5. Електронна поштова 
адреса

oksana.monyuk@tsgas.com.ua

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

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої 
інформації

II. текст повідомленн

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної сукупнос-
ті вартості правочи-

нів до вартості 
активів емітента за 
даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 29.03.2017 29300 27050 108.32
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення договорiв на: 
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 
29 300 000,00 грн. (двадцять дев’ять мiльйонiв триста тисяч гривень 
00 копiйок);
2 29.03.2017 29300 27050 108.32
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- транспортування природного газу граничною сукупною 
вартiстю 29 300 000,00 грн. (двадцять дев’ять мiльйонiв триста 
тисяч гривень 00 копiйок);
3 29.03.2017 62300 27050 230.31
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення договорiв на: 
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 62 300 000,00 грн. (шiстдесят два мiльйони триста тисяч 
гривень 00 копiйок);
4 29.03.2017 2300 27050 8.5
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення договорiв на: 
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України 
граничною сукупною вартiстю 2 300 000,00 грн. (два мiльйони триста 
тисяч гривень 00 копiйок).

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 Вiтюк В.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.03.30

(дата)
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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 пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво "Запо-
рІЖнерУдпром"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м.Запоріжжя 

вул. М.Краснова, 12-а
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 65-31-55 (0612) 65-31-55
5. Електронна поштова адреса marinaem@zpnerudprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://00292333.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» (Про-

токол №12 від 31.03.17р.), у зв'язку з закінченням 31 березня 2017р. тер-
міну дії повноважень та закінченням терміну дії контракту Голови правлін-
ня Верховського С.С., с 01.04.17р. припинено повноваження 
Верховського  С.С, якого обрано на посаду з 20.09.10р. рішенням Нагля-
дової ради (Пр.№29 від 17.09.10р.), переобрано на посаду с 30.03.13р. 
рішенням Наглядової ради (Пр.№36 від 28.03.13р.), переобрано на поса-
ду с 01.04.14р. рішенням Наглядової ради (Пр.№40 від 31.03.14р.), пере-
обрано на посаду с 01.04.15р. рішенням Наглядової ради (Пр.№6 від 
31.03.15р.), переобрано на посаду с 01.04.16р. рішенням Наглядової ради 
(Пр.№15 від 31.03.16р.). Верховський С.С. акціями емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» (Про-
токол №12 від 31.03.17р.) переобрати Верховського Сергія Сергійовича 
на посаду Голови Правління ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ». Верховсько-
го  С.С. було обрано на посаду з 20.09.10р. рішенням Наглядової ради 
(Пр.№29 від 17.09.10р.), переобрано на посаду с 30.03.13р. рішенням На-
глядової ради (Пр.№36 від 28.03.13р.), переобрано на посаду с 01.04.14р. 
рішенням Наглядової ради (Пр.№40 від 31.03.14р.), переобрано на поса-
ду с 01.04.15р. рішенням Наглядової ради (Пр.№6 від 31.03.15р.), переоб-
рано на посаду с 01.04.16р. рішенням Наглядової ради (Пр.№15 від 
31.03.16р.). Наділити Верховського С.С. повноваженнями Голови Прав-
ління, які передбачені Статутом Товариства, на строк з 01 квітня 2017р. по 
02 квітня 2018р. включно. Верховський С.С. акціями емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Iншi по-
сади, які займав протягом своєї діяльності: Голова правління ВАТ «Ново-
український кар'єр», технічний директор ВАТ Овруцький гiрничо - збагачу-
вальний комбінат «Кварцит». Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано.

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 Верховський С. С.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(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-Публічне акціонерне 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 прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
-

II. текст повідомлення
29.03.2017 року загальними Зборами акціонерів прийняте рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення Генеральним директором значних 
правочинів, до наступних річних зборів, на поставку продукції в сумі до 
15000 тис. грн., що складає 162.93% до вартості активів по даним остан-
ньої річної звітності та на закупівлю матеріалів в сумі до 10000 тис. грн., що 
складає 108.62% до вартості активів по даним останньої річної звітності, 
що складає 9206 тис.грн..

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 Хмарник Анатолiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КалУСЬКий Завод БУдIвелЬниХ маШин»

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

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво по ГаЗо-
поСтачаннЮ та 
ГаЗифIКацIЇ "Iвано-
франКIвСЬКГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ вул. 

Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://if.104.ua

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

II. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що 

є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.03.2017 308700 1996105 15
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17. "Про подальше схвалення 
значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть" 
Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного 
газу №1512000706 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладеного мiж 
Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» 
(iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення надан-
ня Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Договору.
2 29.03.2017 134703 1996105 7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17. "Про подальше схвалення 
значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть" 
Схвалити укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної 
програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до 
дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв 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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.29
(дата)
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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 
"СтраХова 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 Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації
II. текст повідомлення

Посадова особа Директор з координацiї та розвитку регiональної та 
агентської мережi Добровольська Тетяна Олексiйвна (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття ) призначений на посаду 03.01.2017р., володiє 
0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета 
акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в гро-
шовому виглядi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв - начальник Управлiння з розвитку агентської мережi, 
начальник Управлiння з координацiї розвитку регiональної та агентської 
мережi ПрАТ» СТ «Iллiчiвське» ; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково.
Орган, що прийняв рiшення про обрання – Наглядова рада Товариства, 
пiдстави: Протокол № 8/16 вiд 29.12.2016р.

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. 2016.12.29
(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 
"СтраХова 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
Посадова особа Директор зi страхування та розвитку Пиж Надiя 

Михайлiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) призначений 
на посаду з 20.12.2016р., 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 грн.; поса-
ди, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Перший заступник зi 
страхування та розвитку ПрАТ СТ «Iллiчiвське»; непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу 
- безстроково.Орган, що прийняв рiшення про обрання – Наглядова рада 
Товариства, пiдстави: Протокол № 7/16 вiд 19.12.2016р.

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. 2016.12.19
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"СтраХова 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 - Директо-

ра з методологiї, перестрахування та андерайтингу Нiкiтiної Ганни 
Костянтинiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) припинено 
24 лютого 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 4 роки (з 10.01.2013р.); непогашених судимостей 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 
№ 1/17 вiд 24.02.2017р.

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. 2017.02.24
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - приватне аКцIонерне 
товариСтво «ЄвроШпон-СмиГа»; 2. Код за ЄДРПОУ – 
30981499; 3. Місцезнаходження - 35680, Рівненська область, Дубенський 
район, смт. Смига, вул. Заводська, 1; 4. Міжміський код, телефон та факс 
- (03656) 5-62-67, (03656) 5-62-67; 5. Електронна поштова адреса - 
euroshpon@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації -  
www.euroshpon.com.ua; 7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів 30.03.2017 року було прийняте рішен-

ня про делегування директору ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасю-
ку  А.С. на 2017 та 2018 роки, до наступних загальних зборів акціонерів, 
повноваження визначати істотні умови значних правочинів та укладати 
(підписувати) їх від імені Товариства, без будь-якого обмеження суми пра-
вочину, зокрема, але не виключно: правочинів купівлі-продажу, поставки, 
іпотеки, договорів на будівництво, підряд, генпідряд, кредитних угод, по-
руки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги, та інші 
без обмеження сум таких правочинів. Та вирішено попередньо схвалити 
такі значні правочини, зокрема, але не виключно: правочини купівлі-
продажу, поставки, іпотеки, договорів на будівництво, підряд, генпідряд, 
кредитні угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової 
допомоги та інші підписані протягом 2017 та 2018 років директором право-
чини.

Гранична сукупність вартості правочинів: без обмежень. Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 173439 тис. 
грн.

Загальна кількість голосуючих акцій: 2023. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2023; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 2023; Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

директор Ковбасюк анатолій Сергійович. 30.03.2017 року.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«алЬфа-трейд», код ЄДРПОУ 21992388, адреса: 03067, 
м.  Київ, вул. Виборзька, буд. 42 А, тел. (044) 4530186.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 

31.03.2017р:
- припинено повноваження ревізора Паращенко Тетяни Вiкторiвни, 

паспорт серія ВВ № 372138 виданий Краматорським МВ УМВС України 
в Донецькій області 12.03.1998р. Посадовій особі належать 400 простих 
іменних акцій, що складає 50,0% статутного капіталу. Перебула на по-
саді з 31.03.2014р.

- обрано на наступний термін ревізора Паращенко Тетяну 
Вiкторiвну, паспорт серія ВВ № 372138 виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькій області 12.03.1998р. Посадовій особі на-
лежать 400 простих іменних акцій, що складає 50,0% статутного капі-
талу. Термін дії повноважень 3 роки. Протягом останніх 5 років за-
ймала посаду менеджера з постачання ПРАТ «АЛЬФА-Трейд». На 
даний момент не є працівником товариства та не займає посад на 
будь-яких підприємствах. Посадова особа 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 згід-
но з законодавством.

директор  Скурський Є.в.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітен-

та Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: пУБлIчне 
аКцIонерне товариСтво «меБлева фа-
БриКа», 2.Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 22797306, 3.Місцезнахо-
дження емітента: 19622, Черкаська обл., Черкаський район, с.Свидiвок,, 
вул.Героїв Небесної Сотнi,23, 4.Міжміський код, телефон та факс емітен-
та: (0472) 30-81-14 -

5.Електронна поштова адреса емітента: 22797306@at24.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.mebel-fabrik.com.ua , 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента. 

Текст: Вiдповiдно до Наказу по пiдприємству № 18 вiд 31.03.2017 року 
звiльнено: головного бухгалтера – Дядюша Надiя Осипiвна (згоди на роз-
криття паспортних даних особа не надала),володiє часткою в статутному 
капiталi товариства - 0.0692%, перебувала на посадi з 18.03.2016р., по 
31.03.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Виконання посадових обов’язкiв головного бухгалтера покладаються 
на директора ПАТ «Меблева фабрика» - Дядюшу Олександра Григоро-
вича.

Підпис:Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства: директор о.Г. дядюша

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«І С К р а» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 14005946, 
місцезнаходження - 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басiвка, 
вул.Тесленко, буд.6-А повідомляє про зміни в порядку денному річ-
них загальних зборів акціонерів, що призначені на 20 квітня 2017 
року. Порядок денний, що був опублікований в виданні «Вiдомостi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №53 від 
20.03.2017 року, доповнити наступними пунктами: 

16. Про укладення Товариством договорів про внесення змін 
до Договору про надання банківських послуг № 341 CL від 
22.02.2017 року (далі – Договір про надання банківських послуг), 
укладеного між ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 14361575) (далі – Банк), ПрАТ «ЕКОПРОД» та 
ПАТ «І С К Р А» та до усіх договорів забезпечення, укладених 
ПАТ «І С К Р А» з Банком в якості забезпечення виконання ПАТ «І 
С К Р А» та ПрАТ «ЕКОПРОД» за Договором про надання банків-
ських послуг. 

17. Про надання повноважень представнику ПАТ «І С К Р А» на 
укладення та підписання договорів та документів. 

18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну 
вартість. Наглядова рада

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів 

щодо вчинення яких є заінтересованість) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво 
"тиСменицяГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 Тисмениця Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та факс 03436 21255 03436 21455
5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.03.2017 29300.00 27050.00 108.32
Зміст інформації:
1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природ-
ного газу №1512000742 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладеного 
мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАН-
СГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення 
надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Договору.
2 29.03.2017 3400.00 27050.00 12.57
Зміст інформації:
Схвалити укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної 
програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року 
до дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв 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 Вiтюк В.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.30
(дата)

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 «веКтор БанК». 2. Код за ЄДРПОУ: 39037656. 
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 044 235-09-09. 5. Електронна поштова адреса 
bank@vectorbank.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації www.
vectorbank.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
23.03.2017 р. згiдно з Наказом № 54-К вiд 23.03.2017 р. звiльнено з посади 

В.о. Голови Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Фесенка Олега Володимирови-
ча за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Фесенко О.В. на 
посадi перебував з 30.12.2016 р. Часткою в статутному капiталi та акцiями 
ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 
Замiсть Фесенка О.В. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

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

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

2. Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Са-
вельєва А.М. 30.03.2017
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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 
товариСтво 
"ЗапорIЗЬКий Завод 
надпотУЖниХ 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Випробувачiв будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-93-10 (061)701-93-92
5. Електронна поштова адреса Svetlana.Pospelova@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 

було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством зна-
чного правочину, предметом якого є продовження термiну дiї iпотечного 
договору, укладеного ПАТ «Супер» з ПАТ «Сбербанк». 

Вартiсть правочину: 31172,78 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ «Супер» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 102 625 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «Супер»: 30,38%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 834 126, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 688 174, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-119 687 885 , «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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
"УКрСоцБанК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
Призначити на посаду головного бухгалтера департаменту облiку та 

податкiв фiнансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК» пiсля отримання вiд 
Нацiонального Банку України погодження про призначення на вищевказа-
ну посаду з дати одержання такого повiдомлення, Кухарчука Анатолiя 
Вiкторовича (паспорт СН № 615790, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 06.02.1998 року), радника з фiнансових питань 
управлiння iнституцiйних вiдносин та адмiнiстрацiї Правлiння ПАТ «УКР-
СОЦБАНК». Пiдстава - Наказ ПАТ «УКРСОЦБАНК» вiд 28.03.2017 року. 

Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 05.02.2010 р. - Директор 
Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi ПАТ «Альфа-
Банк», Україна ; з 01.11.2012 р.- Директор з фiнансової звiтностi та 
контролiнгу Управлiння фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ «Альфа-
Банк», Україна; з 14.02.2014 р. по 22.03.2017 р.- Головний бухгалтер АПТ 
«АЛЬФА-БАНК», Україна.

Кухарчук А.В. часткою в статутному капiталi ПАТ «Укрсоцбанк» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.03.2017
(дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«Завод «ленІнСЬКа КУЗня»

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

1.1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

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 30 березня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів

2.текст повідомлення: 
2.1.дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-

чного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято 

річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 30 березня 2017 р.

2.2.предмет правочину: виготовлення продукції.
2.3.ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 

визначена відповідно до законодавства: 291 662 тис. грн. 
2.4.вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-

вої звітності: 1 024 518 тис. грн.
2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-

метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 28,46%

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення (зазначається, якщо рішення приймається загальними збо-
рами):

загальна кількість голосуючих акцій: 3 252 469 штук;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0 штук.
2.7.додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра-

вочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені стату-
том акціонерного товариства: 

відсутні.
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 «ЗлК» __ Шандра валерій олександрович
/ підпис МП /

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КотС»

повІдомляЄ
про чергові загальні збори акціонерів товариства які відбудуться 

19 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
19-а.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 до 10.45 19.04.2017р. за міс-
цем їх проведення.

порядоК денний:
1. Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, ви-

значення способу голосування та порядку підрахунку голосів на загальних 
зборах.

2. Про підтвердження повноважень Директора Товариства та затвер-
дження трудового контракту з Директором Товариства.

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Для реєстрації учасники зборів повинні надати документи, що підтвер-

джують їх повноваження згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до річних 

загальних зборів акціонерів можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик, 19-А. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: Коц Ю.О. Телефон для довідок: +38 044 238 56 50 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усьогоактивів 13496 7180
Нематеріальніактиви 1 2
Основнізасоби 1047 696
Фінансовіінвестиції 2 2
Виробничі запаси 1348 767
Незавершеневиробництво 238 149
Готова продукція 35 35
Товари 240 179
Сумарнадебіторськазаборгованість 9197 4256
Грошовікошти та їхеквіваленти 217 924
Іншіоборотніактиви 1171 170
Статутнийкапітал 20 20
Резервнийкапітал 646 646
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 5214 5957
Поточнізобов'язання 7569 474
Чистийприбуток (збиток) (743) (1026)
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 1000 1000
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіо-
ду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викупвлас-
нихакційпротягомперіоду
Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб) 31 33

директор прат «КотС»  Ковтуцький в.Є.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«нововодолаЗЬКий молоКоЗавод»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00447480)

Публічне акціонерне товариство «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ МОЛОКОЗА-
ВОД», код ЄДРПОУ – 00447480, що знаходиться за адресою: 63200, 
смт.  Нова Водолага, вул. Пролетарська 28, Нововодолазький район Хар-
ківська область, далі – «Товариство») повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Товариства, які відбудуть-
ся 29 квітня 2017 року за адресою смт. нова водолага, вул.  пролетарська 
28, нововодолазький район Харківська область, актова зала (далі – 
«місце проведення Зборів»).

Початок Зборів о 10.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 08.00 год. до 09.50 год. в день та за місцем проведення Зборів. Для реє-
страції учасників Зборів необхідно мати:

• паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера
• довіреність на право участі та голосування на зборах (для представни-

ків акціонерів юридичних та фізичних осіб)
Перелік питань, які виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії;

2. Обрання голови та секретаря Зборів;
3. Затвердження регламенту роботи Зборів;
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016рік;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік;
6. Про розподіл прибутку та збитків товариства;
7. Припинення повноважень членів наглядової ради; 
8. Обрання членів наглядової ради.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину 26 квітня 2017 року.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://http://nvmz.kh.ua/

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися у ро-
бочі дні з 10 до 16 години за адресою: Україна, Харківська область, Ново-
водолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Пролетарська, 28. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, 
є директор Товариства Кость С.Ю.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(057-40)-46153.

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 «веКтор БанК». 2. Код за ЄДРПОУ: 
39037656. 3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9. 
4.  Міжміський код, телефон та факс: 044 235-09-09. 5. Електронна по-
штова адреса bank@vectorbank.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.vectorbank.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
На пiдставi Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 

21.03.2017 року № 163-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та 
лiквiдацiю ПАТ «ВЕКТОР БАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 22.03.2017 
№ 1104 «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та деле-
гування повноважень лiквiдатора банку», а саме:

Призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повно-
важення ліквідатора Банку провідному професіоналу з питань врегулю-
вання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури 
тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання не-
платоспроможності банків Савельєвiй Анні Миколаївні строком на два 
роки з 22.03.2017 по 21.03.2019 включно. Iншi посади протягом п`яти 
останнiх рокiв дiяльностi: уповноважена особа Фонду.

Припинено тимчасову адмiнiстрацiю ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 
вiдкликано повноваження тимчасового адмiнiстратора ПАТ «ВЕКТОР 

БАНК Додусенко Володимира Iвановича з 22.03.2017 р., на посадi пере-
бував з 03.03.2017 р.

Вiдповiдно до ч.2 ст.46 Закону України «Про систему гарантування 
вкладiв фiзичних осiб» з 22.03.2017 р. припинено повноваження:

виконуючого обов’язки Голови Спостережної Ради Банку Ревуцького 
Володимира Васильовича, на посадi перебував з 13.05.2015 р.

Члена Спостережної Ради Банку Фiлатова Павла Олександровича, на 
посадi перебував з 19.01.17р.

Члена Спостережної Ради Банку Устян Аревiк Суренiвни, на посадi 
перебувала з 30.06.2015 р.

В.о. Голови Правлiння Банку Фесенка Олега Володимировича, на 
посадi перебував з 30.12.2016 р.

Члена Правлiння, Головного бухгалтера Банку Пономаренко Олени 
Миколаївни, на посадi перебувала з 25.12.2013 р.

Члена Правлiння, начальника Управлiння фiнансового монiторингу та 
комплаєнс-контролю Банку Журби Алiни Сергiївни, на посадi перебувала 
з 30.01.2014 р.

Члена Правлiння, Директора юридичного департаменту Банку Сайка 
Юрiя Васильовича, на посадi перебував з 29.12.2016 р.

Вищезазначені особи часткою в статутному капiталi Банку не 
володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

2. Уповноважена особа фГвфо на ліквідацію пат «веКтор 
БанК» Савельєва а.м. 30.03.2017
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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: пУБлIчне аКцIонерне то-

вариСтво «веКтор БанК». 2. Код за ЄДРПОУ: 39037656. 3. Міс-
цезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: 044 235-09-09. 5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.
ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
28.03.2017 р. згiдно з Наказом № 68-К вiд 28.03.2017 р. звiльнено з по-

сади начальника Управлiння фiнансового монiторингу та комплаєнс-
контролю, Члена Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Журбу Алiну Сергiївну за 
угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Журба А.С. на посадi 
перебувала з 30.01.2014 р. Часткою в статутному капiталi та акцiями ПАТ 
«ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Замiсть 
Журби А.С. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

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

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

2. Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Са-
вельєва А.М. 30.03.2017

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ ВІТА 13
2. ПРАТ АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТЕМ-АВІА» 46
3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0928 28
4. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КРАСНИЙ ЧАБАН» 30
5. ПРАТ АГРОФОС 15
6. ПРАТ АЙПЕК 41
7. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 24
8. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 29
9. ПАТ АЛЬФА-БАНК 40

10. ПРАТ АЛЬФА-ТРЕЙД 54
11. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 18
12. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 29
13. ПАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 26
14. ПРАТ БАЛАКЛІЇВСЬКЕ 22
15. ПРАТ БАЛАКЛІЇВСЬКЕ 49
16. ПРАТ БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ 14
17. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14
18. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15
19. ПАТ БОРЩІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 27
20. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 38
21. ПРАТ БУДТОРГСЕРВІС 47
22. ПАТ ВЕКТОР БАНК 54
23. ПАТ ВЕКТОР БАНК 56
24. ПАТ ВЕКТОР БАНК 57
25. ВЕСКО 19
26. ПРАТ ВЗУТТЯ-ІФ 28
27. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 33
28. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ 33
29. ПАТ ВІННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 37
30. ПАТ ВУГІЛЛЯ 16
31. ПРАТ ГАЗІНВЕСТ 24
32. ПРАТ ГАЛС-К 12
33. ПРАТ ГАЛС-К 41
34. ПАТ ГВКК «БІЛИЧІ» 51
35. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 33
36. ПАТ ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ВИНЗАВОД 37
37. ПАТ ГОРИНЬ 44
38. ПРАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 28
39. ЗАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 6
40. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 18
41. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 40
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
42. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 36
43. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 35
44. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 35
45. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 19
46. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 39
47. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 46
48. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 53
49. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 20
50. ПРАТ ЄЛАНЕЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 33
51. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 29
52. ПАТ ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 11
53. ПАТ ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 48
54. ПАТ ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 55
55. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 52
56. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 9
57. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 10
58. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 55
59. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 7
60. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 8
61. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 48
62. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 52
63. ПАТ ІГНАПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 41
64. ПРАТ ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 31
65. ПАТ ІСКРА 54
66. ПАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 42
67. ПАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 52
68. ПАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 47
69. ПРАТ КАРПАТИ-ЛАДА 24
70. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 43
71. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 31
72. ПРАТ КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД 40
73. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144 13
74. ПРАТ КОТС 56
75. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 14
76. ПРАТ ЛЗПК 22
77. ПРАТ МАГАЗИН «МЕДТЕХНІКА» 36
78. ПАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА 54
79. ПРАТ МЕГА-ТРЕЙД 31
80. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ 9
81. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 35
82. ПАТ МИРНИЙ 35
83. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 13
84. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІТЕТ 21
85. ПРАТ МІЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 32
86. ПРАТ М-ІНВЕСТ 36
87. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 16
88. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 17
89. ПАТ НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 56
90. ПАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 21
91. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 43
92. ПАТ ОДЕСАГАЗ 25
93. ПАТ ОДЕСАГАЗ 45
94. ПАТ ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ 34
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
95. ПАТ ОЛЕВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 10 43
96. ПАТ ОХТИРСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 23
97. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №171 21
98. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2 32
99. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 34

100. ПРАТ ПІЩАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10540 38
101. ПРАТ ПОЛАР-УКРАЇНА 6
102. ПРАТ ПРОМСНАБ 16
103. ПАТ РАССВЕТ 34
104. ПРАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 32
105. ПРАТ РЕНОМЕ 21
106. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 20
107. ПРАТ СКРІН 46
108. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 47
109. ПРАТ СНІГУРІВСЬКА МАШИНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ 33
110. ПРАТ СПЕКТР-М 20
111. ПРАТ СПОРТЕК 35
112. ПРАТ СРІБНИЦЯ 36
113. ПАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 15
114. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 53
115. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 53
116. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 53
117. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» 20
118. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 53
119. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 49
120. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 32
121. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 50
122. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 51
123. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 54
124. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬБУД-2 25
125. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ 

«УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА»
48

126. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 50
127. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 13
128. ПАТ УКРГІДРОЕНЕРГО 44
129. ПАТ УКРЗАЛІЗНИЦЯ 49
130. ПАТ УКРСОЦБАНК 55
131. ПАТ УМАНЬГАЗ 16
132. ПРАТ УТКІВСЬКЕ ВІДГОДІВЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 35
133. ПРАТ УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 31
134. ПРАТ УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 31
135. ПАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 47
136. ПРАТ ФІРМА «ГАЛБУД» 8
137. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ХАРКІВВОДПРОЕКТ»
33

138. ПАТ ХЕРСОНБУД 50
139. ПРАТ ХЕРСОНКНИГА 37
140. ПРАТ ХЕРСОНКНИГА 38
141. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 25
142. ПРАТ ХІМЧИСТКА ЮВІЛЕЙНА 40
143. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСІЯ» 8
144. ПРАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 14
145. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 38
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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 № 17063
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
31.03.2017 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 


