
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та 
відповідно до документів, отриманих від ТОВ «ТЕХРЕ-
СУРСИ» (код за ЄДРПОУ: 30719652, вул. Сталеварів, 3А, 
м. Запоріжжя, 69035) на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано ре-
єстрацію випуску облігацій тов «теХреСУрСи» серії а. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ТЕХ-

РЕСУРСИ» серії А від 24.12.2007 №3/08/2/07, дата видачі 
свідоцтва – 11.03.2008, видане Запорізьким територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження № 40-
Кф-С-о від 13 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» (код за 
ЄДРПОУ: 33571093, вул. Сталеварів, 3А, м. Запоріжжя, 
69035) на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№73 (2826) 17.04.2018 р. 
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

нКцпфр інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 16 квітня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо участі довіреної особи у позачергових загальних зборах акціоне-
рів публічного акціонерного товариства «національний депозитарій 
України», які призначені на 17.04.2018 р.

прийнято рішення

2. про призначення представника держави для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «націо-
нальний депозитарій України», які призначені на 17.04.2018р.

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

випуску облігацій тов «таврІйСЬКа ІнвеСтицІйна 
ГрУпа» серії а. Свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» серії 
А від 24.12.2007 №2/08/2/07, дата видачі свідоцтва – 
11.03.2008, видане Запорізьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 41-Кф-С-о від 
13 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 
2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «токмацьке атп-12365» (вул. Гого-
ля, 130, м. Токмак, Запорізька область, 71700, код за 
ЄДРПОУ: 03116803) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Токмацьке АТП-12365» – розпорядження 
№ 86-Кф-З від 16 квітня 2018 року. 

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

«18» квітня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 05.04.2018 
року за №1003836537 про внесення 01.03.2018 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Дніпропетровської області, 24.01.2018, 904/8367/17, 
та інформації, наданої ліквідатором прат «дніпропе-

тровський завод водогазопровідних і конструкцій-
них труб «Комінмет» Касаткіним Д. М. листом від 
04.04.2018 №01-34/05-04 (вх. від 05.04.2018 року 
№11640) та листом від 29.03.2018 №01-34/09-03 (вх. від 
05.04.2018 року №11693), зупинено обіг акцій ПрАТ «Дні-
пропетровський завод водогазопровідних і конструкцій-
них труб «Комінмет», код за ЄДРПОУ: 34364570 – роз-
порядження № 87-Кф-З від 16 квітня 2018 року. 

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

«18» квітня 2018 року 
16.04.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
*   *   *

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку засвідчує, що

випуск простих іменних акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВЕНЕРГО»
(код за ЄДРПОУ 00131305)

(Найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на загальну суму п’ять мільйонів чотириста вісім-

надцять тисяч двісті чотирнадцять ------------------------
-------------------------------------------------------- гривень

(сума словами)
номінальною вартістю п’ять------------------------------------

-------------------------- копійок
(сума словами)
у кількості сто вісім мільйонів триста шістдесят чо-

тири тисячі двісті вісімдесят -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------- штук

(кількість словами)
внесено до Державного реєстру випусків цінних папе-

рів.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 

31.05.2010 №102/10/1/10, видане 24.06.2011 Територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку в м. Києві та Київській області, 
анулюється.

Реєстраційний №19/1/2018
Дата реєстрації «12» квітня 2018 року
Дата видачі «12» квітня 2018 року

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік. 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АО ГАЛАНТ», 01552492, вул. Чорноморська, б. 1, м. Київ, 04080, 
/044/ 463-74-38. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://aogalant.kiev.ua/doc/

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ао Галант»
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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 

"Радгосп "Шевченкiвський"
2. Код за ЄДРПОУ 05398728
3. Місцезнаходження 41667, Сумська область ,Конотоп-

ський район, село Шевченкове, 
вулиця МИРУ, 1

4. Міжміський код, телефон та факс (05447) 5-53-31 5-53-31
5. Електронна поштова адреса shevchenkove@koopaudit.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://05398728.infosite.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 

12.04.2018 р.) припинено повноваження голови правлiння товариства 
Зiнченко Миколи Олексiйовича(паспорт серiя МА 951565, виданий Конотоп-
ським МРВ УМВС в Сумськiй областi 12.12.2001 року) в зв'язку з закiнченням 
строку повноважень . Посадова особа перебувала на посадi.i з 16.04.2015р. 
Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 0,136400%.
(2500,00грн). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має

Рiшенням правлiння товариства 12.04.2018р.(протокол №5 вiд 
12.04.2018  р.) звiльнено Головного бухгалтера товариства Пeтрушу Ганну 
Миколаївну(паспорт серiя МА 581866, виданий Конотопський РВ УМВС 
України в Сумськiй областi 27.05.1997 року) в зв'язку з поданням заяви на 
звiльнення за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посадi з 
04.04.2003р. Акцiями Товариства посадова особа не володiє.(0грн.) Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена правлiння товариства 
Пeтруши Ганни Миколаївни(паспорт серiя МА 581866, виданий Конотопський 
РВ УМВС України в Сумськiй областi 27.05.1997 року) в зв'язку з закiнченням 
строку повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.2015р. 
Акцiями Товариства посадова особа не володiє(0грн.). Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена правлiння товариства Буцен-
ко Петра Iвановича(паспорт серiя МА 303236, виданий Конотопським РВ 
УМВС в Сумськiй областi 18.06.1997 року) в зв'язку з закiнченням строку 
повноважень . Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.2015р. Акцiями 
Товариства посадова особа не володiє(0грн.). Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена правлiння товариства, Лойко 
Тетяни Володимирiвни(паспорт серiя МА 705822, виданий Конотопським РВ 
УМВС в Сумськiй областi 04.10.1999 року) в зв'язку з закiнченням строку 
повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.2015р. Акцiями 
Товариства посадова особа не володiє(0грн). Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена правлiння товариства Петру-
ши Анатолiя Григоровича(паспорт серiя МА 312129, виданий Конотопським 
РВ УМВС в Сумськiй областi 25.07.1997 року) в зв'язку з закiнченням стро-
ку повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.2015р. 
Акцiями Товариства посадова особа не володiє(0грн).. Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження Голови наглядової ради товариства 
Хiвренко Володимира Вячеславовича(паспорт серiя МА 172532, виданий 
Конотопським МРВ УМВС в Сумськiй областi 16.08.1996 року) в зв'язку з 
закiнченням строку повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 
16.04.2015р. Акцiями Товариства посадова особа не володiє(0грн).Є пред-
ставником акцiонера ПАТ «Конотопм'ясо»(ЄДРПОУ 00444049, Юридична 
адреса: вулиця Генерала Тхора, буд. 150, м. Конотоп, Сумська обл., 41600), 
яка Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 76,826370% 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена наглядової ради товариства 
Руденко Свiтлани Олександрiвни(паспорт серiя МА 312118, виданий Коно-

топським РВ УМВС в Сумськiй областi 24.07.1997 року) в зв'язку з 
закiнченням строку повноважень.Посадова особа перебувала на посадi з 
16.04.2015р. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 
0,055650%.(1020грн) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена наглядової ради товариства 
Марченко Леонiда Олександровича(паспорт серiя МА 312123, виданий 
Конотопським РВ УМВС в Сумськiй областi 25.07.1997 року) в зв'язку з 
закiнченням строку повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 
16.04.2015р. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 
0,033830%(620грн). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї товариства 
Прокопенко Свiтлани Олексiївни(паспорт серiя МА 610243, виданий Коно-
топським РВ УМВС в Сумськiй областi 18.02.1999 року) в зв'язку з 
закiнченням строку повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 
16.04.2015р. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 
0,080640%(1478,00грн.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї товариства 
Марченко Ольги Iванiвни(паспорт серiя МА 019094, виданий Конотопським 
РВ УМВС в Сумськiй областi 29.11.1995 року) в зв'язку з закiнченням строку 
повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.2015р. Часткою 
у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 0,011570%(212грн.). По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї товариства 
Головаченко Iвана Iвановича(паспорт серiя МА 312033, виданий Конотоп-
ським РВ УМВС в Сумськiй областi 22.07.1997 року) в зв'язку з закiнченням 
строку повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.2015р. 
Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 
0,020730%(380грн.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду голови правлiння товариства Зiнченко 
Миколу Олексiйовича(паспорт серiя МА 951565, виданий Конотопським МРВ 
УМВС в Сумськiй областi 12.12.2001 року)в зв'язку з необхiднiстю обрання 
керiвника Товариства, з 12.04.2018р. Обрано на термiн 3 роки. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади:голова правлiння 
емiтента, Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 
0,136400%(2500грн.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

Рiшенням правлiння товариства 12.04.2018р.(протокол №6 вiд 
12.04.2018  р.) .) призначено на посаду головного бухгалтера товариства 
Коломiйченко Тетяну Олексiївну(згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання головного бухгалтера емiтента, з 
13.04.2018р. Обрано на безстроковiй основi. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа займала посади :головний спецiалiст вiддiлу з обслугову-
вання та розгляду звернень громадян в Конотопському об»єднаному 
управлiннi Пенсiйного фонду України Сумської областi , Часткою у статут-
ному капiталi товариства не володiє(0грн.) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду члена правлiння товариства Коломiйченко 
Тетяну Олексiївну(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку 
з необхiднiстю обрання нового складу правлiння емiтента, з 12.04.2018р. 
Обрано на термiн 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа 
займала посади :головний спецiалiст вiддiлу з обслуговування та розгляду 
звернень громадян в Конотопському об»єднаному управлiннi Пенсiйного 
фонду України Сумської областi , Часткою у статутному капiталi товариства 
не володiє.(0грн.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду заступника голови правлiння товариства 
Захарченко Юрiя Миколайовича(згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу правлiння емiтента, 
з 12.04.2018р. Обрано на термiн 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв по-
садова особа займала посади : головний ветеринарний лiкар емiтента. 
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє(0грн.) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду секретар правлiння товариства Лойко 
Тетяну Володимирiвну(паспорт серiя МА 705822, виданий Конотопським РВ 
УМВС в Сумськiй областi 04.10.1999 року) в зв’язку з необхiднiстю обрання 
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нового складу правлiння емiтента, з 12.04.2018р. Обрано на термiн 3 роки. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади : Член 
правлiння,секретар емiтента. Часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє(0грн.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду члена правлiння товариства Петруша 
Анатолiя Григоровича(паспорт серiя МА 312129, виданий Конотопським РВ 
УМВС в Сумськiй областi 25.07.1997 року) в зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу правлiння емiтента, з 12.04.2018р. Обрано на термiн 3 роки. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади : Член 
правлiння емiтента. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
(0грн.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) обрано на посаду члена наглядової ради товариства Моро-
зову Оксану Валентинiвну(згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради емiтента, з 
12.04.2018 року. Обрано на термiн 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа займала посади :завiдуючою господарською частиною в 
Шевченкiвському НВК, касир Шевченкiвської сiльської ради. Часткою у 
статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 0,000545 %.(10грн) Є 
акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду члена наглядової ради товариства Ру-
денко Свiтлану Олександрiвну(паспорт МА 312118 виданий 24.07.1997 Ко-
нотопським РВ УМВС України в Сумськiй областi) в зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового складу наглядової ради емiтента, з 12.04.2018 року. Обрано 
на термiн 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала 
посади :член наглядової ради товариства. Часткою у статутному капiталi 
товариства володiє у розмiрi 0,055650 %(1020грн.). Є акцiонером товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду члена наглядової ради товариства Мар-
ченко Леонiда Олександровича(паспорт МА 312123 виданий 25.07.1997 
Конотопським РВ УМВС України в Сумськiй областi) в зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового складу наглядової ради емiтента, з 12.04.2018 року. Обрано 
на термiн 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала 
посади :член наглядової ради товариства. Часткою у статутному капiталi 
товариства володiє у розмiрi 0,033830 %.(620грн.) Є акцiонером товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства Мар-
ченко Ольгу Iванiвну(паспорт МА 019094 виданий 29.11.1995 Конотопським 
РВ УМВС України в Сумськiй областi) в зв’язку з необхiднiстю обрання ново-
го складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 12.04.2018 року. Обрано на термiн 

3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади :член 
ревiзiйної комiсiї емiтента. Часткою у статутному капiталi товариства володiє 
у розмiрi 0,011570 %(212грн.) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) .) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства 
Мусiєнко Iвана Володимировича(згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу ревiзiйної комiсiї 
емiтента, з 12.04.2018 року. Обрано на термiн 3 роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа займала посади :тваринник на МТФ емiтента. 
Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 0.137436 % 
(2519грн.) .Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018р.(протокол №1 вiд 
12.04.2018 р.) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства Голо-
ваченко Iвана Iвановича(паспорт МА 312033 виданий 22.07.1997 Конотоп-
ським РВ УМВС України в Сумськiй областi) в зв’язку з необхiднiстю обран-
ня нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 12.04.2018 року. Обрано на 
термiн 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала по-
сади :член ревiзiйної комiсiї емiтента. Часткою у статутному капiталi това-
риства володiє у розмiрi 0,020730 %(380грн.) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням Наглядової ради вiд 12.04.2018р.(протокол №3 вiд 
12.04.2018  р.) обрано на посаду Голови наглядової ради товариства Моро-
зову Оксану Валентинiвну(згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
в зв’язку з необхiднiстю обрання Голови наглядової ради емiтента, з 
12.04.2018 року. Обрано на термiн 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа займала посади :завiдуючою господарською частиною в 
Шевченкiвському НВК, касир Шевченкiвської сiльської ради. Часткою у 
статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 0,000545 %(10грн.). Є 
акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

Рiшенням Ревiзiйної комiсiї 12.04.2018р.(протокол №2 вiд 12.04.2018 р.) 
обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї.товариства Марченко Ольгу 
Iванiвну(паспорт МА 019094 виданий 29.11.1995 Конотопським РВ УМВС 
України в Сумськiй областi) в зв’язку з необхiднiстю обрання Голови ревiзiйної 
комiсiї емiтента, з 12.04.2018 року. Обрано на термiн 3 роки. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади :член ревiзiйної комiсiї 
емiтента. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у розмiрi 
0,011570 %.(212грн.) .Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

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

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

М.П. 13.04.2018
(дата)

річна інформація емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
приватне аКцIонерне товариСтво «доБроБУт 
Іф»; 01275905; 76010, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Бельведерська,27; 
(03422)48061. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2018р. 3.Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: dobrobut.
pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Орвi-аудит», 34623723. 5.Інформація про загальні збори: чергові загальні 
збори відбулися 04.04.2017р. Кворум зборів: 64,43%. Осiб, що подавали 
пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на 
зборах: 1.Обрання лічильної комісії Зборів акціонерів. 2.Обрання Голови та 
Секретаря Зборів. 3.Затвердження регламенту проведення Зборів. 4.Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного 
звіту. 5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення щодо даного звіту. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 

за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту. 7.Про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затверджен-
ня річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік. 8.Про 
розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016 рік. 9.Прийняття рішення 
про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного то-
вариства в приватне акціонерне товариство. 10.Внесення змін до Статуту 
Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповнова-
жених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення 
дій щодо його державної реєстрації. 11.Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 6.Інформація про дивіденди: у 2017 році рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис.грн.) (2017р./2016р.): Усього активів: 
1259/1234; основні засоби (за залишковою вартістю): 1097/1187; довгостро-
кові фінансові інвестиції:0/0; запаси: 4/4; сумарна дебіторська заборгова-
ність: 130/41; грошові кошти та їх еквіваленти: 28/1; власний капітал: 
1054/1054,4; статутний капітал: 430/430; нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток): -557,5/-557; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні 
зобов'язання: 204,8/180; чистий прибуток (збиток): 0,4/3,6.

річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите)  

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

міжміський код та телефон емітента: СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНО-ТЕХНОЛОГIЧНА СТАНЦIЯ 

«ВОЛОДИМИРАГРО», 30072488, Волинська область, Володимир-Волинський 
район, с.Бегета, 44671, (0332)249090.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2018р.

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: agro.prat.ua

СIлЬСЬКоГоСподарСЬКе приватне аКцIонерне товариСтво  
«маШино-теХнолоГIчна СтанцIя «володимираГро»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Етнопродукт»
2. Код за ЄДРПОУ 00449958
3. Місцезнаходження 15100, Чернiгiвська обл., Городнян-

ський р-н, селище Ясенiвка
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04645) 2-11-52 (04645) 2-11-52

5. Електронна поштова адреса head.accounting@ethnoproduct.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.ethnoproduct.com

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 

13.04.2018 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови На-
глядової ради Жуковського Олега Олексiйовича в зв'язку iз закiнченням 
строку повноважень. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 43,3528 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi Голови Наглядової ради три роки.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 
13.04.2018 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена На-
глядової ради Жуковської Iрини Iванiвни в зв'язку iз закiнченням строку 
повноважень. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. 
Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 8,1878 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi 
Члена Наглядової ради три роки.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 
13.04.2018 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена На-
глядової ради Нiколаюка Андрiя Олександровича в зв'язку iз закiнченням 
строку повноважень. Особою не надана згода на розкриття паспортних 

даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Члена Нагля-
дової ради три роки.

Загальними зборами акцiонерiв 13 квiтня 2018 року (Протокол № 1) прий-
няте рiшення про обрання члена Наглядової ради Жуковського Олега 
Олексiйовича. Засiданням Наглядової ради (Протокол б/н вiд 13 квiтня 2018 
року) Жуковського Олега Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової 
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано 
термiном на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови 
Наглядової ради ПрАТ «Етнопродукт». Володiє часткою в статутному капiталi 
в розмiрi 43,3528 %. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв 13 квiтня 2018 року (Протокол № 1) при-
йняте рiшення про обрання члена Наглядової ради Жуковської Iрини 
Iванiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано термiном на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала по-
саду викладача (доцента) у Київському нацiональному унiверситетi 
технологiй та дизайну. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 
8,1878 %. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

Загальними зборами акцiонерiв 13 квiтня 2018 року (Протокол № 1) прий-
няте рiшення про обрання члена Наглядової ради Нiколаюка Андрiя Олек-
сандровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано термiном на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду  
менеджера в оптовiй торгiвлi та посередництвi у торгiвлi ТОВ «НВК «Про-
мресурс». Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа є представником 
акціонера Лисака Андрія Анатолійовича, який володіє часткою в статутному 
капіталі в розмірі 10 %. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор Пiнчук Iван Iванович

М.П. 13.04.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«етнопродУКт»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«етнопродУКт»

2. Код за ЄДРПОУ 00449958
3. Місцезнаходження 15100, Чернiгiвська обл., Городнян-

ський р-н, селище Ясенiвка
4. Міжміський код, телефон та факс (04645) 2-11-52 (04645) 2-11-52
5. Електронна поштова адреса head.accounting@ethnoproduct.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.ethnoproduct.com

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 13.04.2018 р. (Протокол № 1) прийнято 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi бу-
дуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення рiчних 
Загальних Зборiв. Характер правочинiв: придбання основних та оборотних 
засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, реалiзацiя продукцiї, отримання 
кредитiв, позик, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 35 000 тис.грн. Вартiсть активiв за 
даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 35 351 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 99 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
879 470 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 879 470 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 
879 470 штук, «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор Пiнчук Iван Iванович

М.П. 13.04.2018

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

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «СтраХо-
ва КомпанІя «Інтер-
еКСпреС», код за ЄДРПОУ 
33097568, 01033, м. Київ, вул. Воло-
димир ська, буд. 69, (044) 287-47-16

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

«12» квітня 2018 року

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

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

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УправлІння КомплеКтацІЇ 

БУдІвелЬниХ матерІалІв УБ ХаеС»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)

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

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

1.Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УБ 
ХАЕС», код за ЄДРПОУ емітента: 31161933; адреса - 30100 , Хмельниць-
ка обл.., м.Нетішин , вул..Промислова , будинок 1/7 , тел./факс 
(03842)3-13-41

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 16.04.2018

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: stockmarket.gov.ua, prat-ukbm.umi.ru
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рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «УнIСон», 
33592951, Червоноармiйська, 114 к.74, 
Київ, Голосiївський, 03150, Україна, (044) 
529-33-75

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

16.04.2018

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

http://33592951.smida.gov.ua/

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «IтеСУ 
«нафто ГаЗ БУд IЗоля цIя», 
30867184, Фрунзе, б.160, м.Київ, ОБОЛОН-
СЬКИЙ, 04080, Україна, (044) 422-03-95

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

15.04.2018 р.

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

http://30867184.smida.gov.ua/

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

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «IмГ», 36050318, 
вул. Пiдгiрна/Татарська, буд. 3/7, м. Київ, 
Шевченкiвський, 04107, Україна, (044) 
500-44-77

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

16.04.2017

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

http://36050318.smida.gov.ua/

річна інформація емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента. 

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 13645980; 76495 
м.Iвано-Франкiвськ, с.Хриплин, вул.Пресмашівська,6; 0342241185; 2.Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: 14.04.2018р. 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: rbp.prat.ua. 
4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ аудиторська фiрма «Iвано-Франкiвськ-
аудит», 22196268. 5.Інформація про загальні збори: чергові загальні 
збори відбулися 15.03.2017р. Кворум: 64,53%. Осiб, що подавали 
пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися 
на зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 2.Обрання Голови та 
секретаря Зборiв. 3.Затвердження регламенту проведення та порядку 
голосування. 4.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за звiтний перiод та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 

5.Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за звiтний перiод та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Звiт Ревiзiйної комiсiї про ре-
зультати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

звiтний перiод та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. За-
твердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу 
за звiтний перiод. 7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства 
за звiтний перiод та порядок розподiлу прибутку чи покриття збиткiв 
Товариства. 8.Про припинення повноважень всiх органiв Товариства. 
9.Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства. 10.Обрання членiв 
Наглядової ради Товариства. 11.Обрання Голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 12.Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради Товариства. 13.Попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з 
дня прийняття рiшення. 

6.Інформація про дивіденди: у 2017 році рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис.грн.) (2017р./2016р.): Усього активів:1064/1075; 
основні засоби (за залишковою вартістю): 142/178; довгострокові фінансові 
інвестиції:0/0; запаси: 0/0; сумарна дебіторська заборгованість: 0/0; грошо-
ві кошти та їх квіваленти: 24/2; власний капітал: -508/-524; статутний капітал: 
171/171; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -735/-751; довго-
строкові зобов'язання:0/0; поточні зобов'язання: 1572/1599; чистий прибуток 
(збиток): 16/20.

приватне аКцIонерне товариСтво  
«ремонтно-БУдIвелЬне пIдприЄмСтво»

повідомлення  
про зміни у повідомленні про скликання  

річних загальних зборів
приватного акціонерного товариства «ямпільський приладобудів-

ний завод» опублікованого в Бюлетень «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 48 12.03.2018 та № 58 26.03.2018

Приватне акціонерне товариство «Ямпільський приладобудівний завод» 
повідомляє про та доповнення до питань порядку денного річних загальних 
зборів Товариства:

Доповнити порядок денний чергових загальних зборів акціонерів на-
ступними питаннями:

11)  Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підпи-
сання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

12)  Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх по-
ложень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повно-
важень щодо підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

правління прат «ямпільський приладобудівний завод»

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ямпІлЬСЬКий приладоБУдІвний Завод»

рІчна ІнформацІя за 2017 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «вIнниця-
поБУтХIм», 30684913, 21001 
вiнницька область Замостянський 
район, м.вiнниця, вул,академiка 
янгеля,4, (0432)52-20-32

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

16.04.2018

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

Lotos.ua
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвоБленерГо»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-
ство "Київобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження емітента 08132, Київська область, 

м. Вишневе, вул. Київська, 2 б
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 492-83-00, (044) 492-83-00

5. Електронна поштова адреса емітента Iryna Shevchuk@koe.vsei.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

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

ІІ.текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-

ства «Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р.) 
припинено повноваження лавренка миколи миколайовича на посадi 
Голови та члена Наглядової ради. Частка в статутному капіталі емітента 
становить: 0,0000002%, перебував на посадi з 19.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р.) припинено 
повноваження Соловйова Юрія Юрійовича на посаді члена Наглядової ради. 
Частка в статутному капіталі емiтента становить: 0,0000002%. Перебував на 
посаді з 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) припинено 
повноваження Зоммера анатолiя еммануїловича на посадi члена Наглядової 
ради. Частка у статутному капіталі емiтента становить: 0,0000002%, перебував 
на посадi з 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) припинено 
повноваження Куєвди миколи валерійовича на посадi члена Наглядової ради. 
Частка у статутному капіталі емітента становить: 0,0000002%, перебував на посадi 
з 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Київобленерго» від 11.04.2018року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) припинено 
повноваження Шандрука олександра тихоновича на посадi члена Наглядо-
вої ради. Частка у статутному капіталі емiтента становить: 0,0000002%, перебував 
на посадi з 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) 
припинено повноваження Зубченко Світлани михайлівни на посадi 
члена Наглядової ради. Частка в статутному капіталі емітента становить:  
0,0000002%, перебувала на посадi з 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) припинено 
повноваження Юхти нелі петрівни на посадi члена Наглядової ради. Частка 
в статутному капіталі емітента становить: 0,0000002%, перебувала на посадi з 
19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Київобленерго» вiд 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р.) 
обрано членом Наглядової ради лавренка миколу миколайовича. Рiшенням 
Наглядової ради (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) Лавренка М.М. обрано 

Головою наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства та 
володіє 2 (двома) простими іменними акціями. Частка в статутному капіталі 
емiтента становить: 0,0000002%. Протягом останніх п’яти років обiймав по-
саду Президента юридичної особи. Обраний з 11.04.2018 року строком на 
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р.) було 
обрано членом наглядової ради Куєвду миколу валерійовича. Посадо-
ва особа є акціонером Товариства та володіє 2 (двома) простими іменними 
акціями. Частка в статутному капіталі емiтента становить: 0,0000002%. Об-
раний з 11.04.2018 року строком на три роки. Протягом останніх п’яти років 
обiймав посади: Перший Віце-Президент, Старший Віце-Президент юридич-
ної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р.) 
було обрано членом наглядової ради Соловйова Юрія Юрійовича. По-
садова особа є акціонером Товариства та володіє 2 (двома) простими імен-
ними акціями. Частка в статутному капіталі емiтента становить: 0,0000002%. 
Обраний з 11.04.2018 року строком на три роки. Протягом останніх п’яти 
років обiймав посаду Віце-президента з організаційно-кадрових питань юри-
дичної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р.) 
було обрано членом наглядової ради Зоммера анатолiя еммануїло-
вича. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє 2 (двома) про-
стими іменними акціями. Частка в статутному капіталі емiтента становить: 
0,0000002%. Протягом останніх п’яти років обiймав посаду Вiце-Президента 
з розвитку енергетики юридичної особи. Обраний з 11.04.2018 року строком 
на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р.) 
було обрано членом наглядової ради Зубченко Світлану михайлівну. 
Посадова особа є акціонером Товариства та володіє 2 (двома) простими 
іменними акціями. Частка в статутному капіталі емітента становить: 
0,0000002%. Обрана з 11.04.2018 року строком на три роки. Протягом 
останніх п’яти років обіймала посаду юрисконсульта юридичної особи. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Київобленерго» від 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) 
було обрано членом наглядової ради Шандрука олександра тихоно-
вича. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє 2 (двома) про-
стими іменними акціями. Частка в статутному капіталі емiтента становить: 
0,0000002 %. Обраний з 11.04.2018 року строком на три роки. Протягом 
останніх п’яти років обiймав посаду директора юридичної особи. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Київобленерго» від 11.04.2018року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р.) 
було обрано членом наглядової ради Юхту нелю петрівну. Посадова 
особа є акціонером Товариства та володіє 2 (двома) простими іменними 
акціями. Частка в статутному капіталі емiтента становить: 0,0000002%. Об-
рана з 11.04.2018року строком на три роки. Протягом останніх п’яти років 
обiймала посаду провiдного фахiвця вiддiлу корпоративних відносин та 
начальника відділу корпоративних прав та депозитарних відносин юридич-
ної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління  чернявський в.о.  12 квітня 2018 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: Приватне акцiонерне товариство «Ви-

давництво «Полтава» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», 
код за ЄДРПОУ: 05905711, місцезнаходження: Полтава, вул. вул. Котлярев-
ського, буд. 38/40, міжміський код та телефон емітента: (0532) 73408. 2.Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: 15.04.2018. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: http://05905711.infosite.com.ua.

приватне аКцIонерне товариСтво «видавництво «полтава» Корпоративне пIдприЄмСтво 
даК «УКрвидавполIГрафIя»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "АРКА-
ДА", 19361386 
01001, м.Київ, вул.Ольгинська,3 (044) 280-98-03

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

16.04.2018р.

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

www.arkada.ua /ua/top/32/public

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ», 01204513

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

Дата проведення: 20 сiчня 2017 року
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості 
голосів): 69.9472%
20 сiчня 2017 року вiдбулися позачерговi Загальнi 
збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО 
БАНКУ "АРКАДА".
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних 
зборах:
Порядок денний :
1.Обрання Голови, секретаря та членiв лiчильної 
комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв. Прийняття рiшення з питань порядку 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3.Встановлення порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування на Загальних зборах 
акцiонерiв.
4.Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Банку та визначення уповноваженої особи на 
пiдписання Статуту Банку.
За результатами голосування по 1 питанню по-
рядку денного:
Проголосували "За" простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 2 питанню по-
рядку денного:
Проголосували "За" простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 3 питанню по-
рядку денного:
Проголосували "За" простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).

Питання приймається.
За результатами голосування по 4 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при-
ймається бiльш як трьома чвертями голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй).
Питання приймається.
Правлiння та акцiонери ПАТ АКБ “АРКАДА” на-
давали пропозицiї Спостережнiй радi банку щодо 
перелiку питань порядку денного.
Дата проведення: 21 квітня 2017 року
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості 
голосів): 69.9470%
21.04.2017 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори.
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних 
зборах:
Порядок денний :
1.Обрання Голови, секретаря та членiв лiчильної 
комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв. Прийняття рiшення з питань порядку 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3.Встановлення порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування на Загальних зборах 
акцiонерiв.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Звiту Правлiння про результати роботи Банку за 
пiдсумками 2016 року i про основнi напрямки 
дiяльностi в 2017 роцi.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Звiту Спостережної ради.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї.
7.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора. За-
твердження заходiв за результатами розгляду 
висновкiв аудиторської фiрми.
8.Затвердження рiчного звiту Банку (рiчних 
результатiв дiяльностi).
9.Про порядок розподiлу прибутку Банку за 2016 
рiк.
10.Про затвердження Положення про Спосте-
режну раду Банку. 
11.Про затвердження Положення про Правлiння 
Банку.
12.Про вчинення значних правочинiв.
13.Прийняття рiшення про збiльшення розмiру 
статутного капiталу ПАТ АКБ «АРКАДА” шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додат-
кових грошових внескiв.
14.Прийняття рiшення про приватне розмiщення 
акцiй ПАТ АКБ «АРКАДА” (iз зазначенням 
перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення).
15.Визначення уповноваженого органу ПАТ АКБ 
«АРКАДА” (та уповноважених осiб ПАТ АКБ «АР-
КАДА”) що встановлюють порядок збiльшення 
статутного капiталу ПАТ АКБ «АРКАДА».
16.Про припинення повноважень (вiдкликання) 
членiв Спостережної ради.
17.Про визначення кiлькiсного складу Спосте-
режної ради Банку.
18.Про обрання членiв Спостережної ради.
19.Про обрання Голови Спостережної ради. 
20. Про обрання заступника Голови Спостереж-
ної ради.
21.Про затвердження умов договорiв з Головою, 
заступником та членами Спостережної ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
(визначення) особи, яка уповноважується

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво аКцIонерний КомерцIйний БанК «арКада»
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на пiдписання договорiв та змiн до них.
22.Про припинення повноважень Голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
23.Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної 
комiсiї Банку.
24.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
25.Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї. 
26.Про затвердження умов договорiв з Головою 
та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання (визначення) 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв.
За результатами голосування по 1 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 2 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 3 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 4 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 5 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 6 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 7 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй, що складає 100% 
голосiв вiд кiлькостi присутнiх, що мають право 
приймати участь у голосуваннi по цьому питан-
ню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 го-
лос вiд кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 8 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 9 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 10 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 11 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 12 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 69,9470% 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (при-
ймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх 
загальної кiлькостi).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 13 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «Проти» бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (прийма-
ється бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у Загальних збо-
рах та є власниками голосуючих акцiй).
Рiшення не приймається.
За результатами голосування по 14 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «Проти» бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право
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приймати участь у голосуваннi по цьому питан-
ню (приймається бiльш як трьома чвертями 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцiй).
Рiшення не приймається.
За результатами голосування по 15 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «Проти» простою бiльшiстю 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй, що складає 100% 
голосiв вiд кiлькостi присутнiх, що мають право 
приймати участь у голосуваннi по цьому питан-
ню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 го-
лос вiд кiлькостi присутнiх).
Рiшення не приймається.
За результатами голосування по 16 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 17 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами кумулятивного голосування по 
18 питанню порядку денного:
Обрано бiльшiстю голосiв членами Спостереж-
ної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» на термiн до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: 
Кравченка Василя Iвановича, Кошубську-Марiот 
Людмилу Семенiвну, Зуллас Олену 
Владиславiвну, Ковальчука Трохима Тихонови-
ча, Андреєва Iгоря Миколайовича, Гайдуцького 
Павла Iвановича, Дєєву Надiю Миколаївну.
За результатами голосування по 19 питанню по-
рядку денного:
Проголосували “За” простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 20 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 21 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх). Рiшення приймається.

За результатами голосування по 22 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цьо-
го питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiль костi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 23 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього пи-
тання акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiль костi 
присутнiх, що мають право приймати участь у 
голосуваннi по цьому питанню (при необхiднiй кiль-
костi 50% голосiв + 1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами кумулятивного голосування по 
24 питанню порядку денного:
Обрано бiльшiстю голосiв членами Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ АКБ «АРКАДА» на п’ятирiчний термiн: Лапшо-
ва Олександра Васильовича, Прищепу Володими-
ра Федоровича, Сулiм Свiтлану Миколаївну.
За результатами голосування по 25 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
За результатами голосування по 26 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Рiшення приймається.
Правлiння та акцiонери ПАТ АКБ “АРКАДА” на-
давали пропозицiї Спостережнiй радi банку щодо 
перелiку питань порядку денного.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Iнформацiю про дивiденди не включено до складу регулярної рiчної iнформацiї 
ПАТ АКБ "АРКАДА" в зв`язку з тим, що протягом звiтного року та протягом 
перiоду, що передував звiтному року рiшення про виплату дивiдендiв не прий-
мались. В звiтному роцi дивiдендiв виплачено не було. Протягом перiоду, що 
передував звiтному року дивiдендiв виплачено не було також.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 2289144 1919543
Грошові кошти та їх еквіваленти 139146 110668
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 641554 932452
Усього зобов'язань 1418962 1133587
Кошти банків 0 25002
Кошти клієнтів 1290819 996863
Усього власного капіталу та частка меншості 870182 785956
Статутний капітал 320445 220445
Чистий прибуток/(збиток) 1793 9726
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,01 0.04
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,01 0.04

Голова правління пат аКБ «арКада» ____________ паливода К.в. 
 (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

16.04.2018р. 
(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 - аКцIонерне товариСтво «Завод 
ЗалIЗоБетонниХ КонСтрУКцIй Iм.СвIтлани КовалЬСЬКоЇ».

2. Код за ЄДРПОУ – 05523398.
3. Місцезнаходження - 01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 285-54- 24, (044) 285-54- 24.
5. Електронна поштова адреса - office@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://zbkkovalskaya.kiev.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 12.04.2018 року; Найменування уповноваже-
ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціо-
нерів Товариства; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 14.04.2018 року; Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КО-
ВАЛЬСЬКОЇ»; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

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

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

2. Голова правління  Головаш Валерій Полікарпович 
(підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 17.04.2018
 (дата)

аКцIонерне товариСтво «Завод ЗалIЗоБетонниХ КонСтрУКцIй Iм.СвIтлани КовалЬСЬКоЇ»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «КиЇвоБленерГо»; 2. Код за ЄДРПОУ 
23243188

3. Місцезнаходження 08132, Київська область, Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса емітента Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.koe.vsei.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 
11 квітня 2018 року (Протокол б/н від 11.04.2018р.) попередньо надано згоду 
на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-

господарської діяльності, а саме: укладення договорів (вчинення правочинів) 
щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед товариством гранич-
ною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 9 000 млн. грн., при 
обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупна вартість договорів (правочинів) – 9 000 млн. грн. Вар-
тість активів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає 5 268 249 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної звітності складає 170,83%.

Загальна кількість голосуючих акцій складає – 1 030 129 153 штуки. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі на річних загальних 
зборах – 997 846 049 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 978 431 303 штуки. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення – 10 485 141 штука.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Голова правління  чернявський в.о.

   М.П.   12 квітня 2018 року

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «КиЇвоБленерГо»;2. Код за ЄДРПОУ 
23243188

3. Місцезнаходження 08132, Київська область, Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса емітента Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.koe.vsei.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 
11 квітня 2018 року (Протокол б/н від 11.04.2018р.) попередньо надано згоду на 
вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господар-

ської діяльності, а саме: укладення договорів (вчинення правочинів) щодо 
встановлення грошових зобов’язань товариства перед особою граничною 
сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 9 000 млн. грн., при 
обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупна вартість договорів (правочинів) – 9 000 млн. грн. Вар-
тість активів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає 5 268 249 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної звітності складає 170,83% .

Загальна кількість голосуючих акцій складає – 1 030 129 153 штуки. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі на річних загальних 
зборах – 997 846 049 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 978 431 303 штуки. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення – 10 485 141 штука.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Голова правління  чернявський в.о.

   М.П.   12 квітня 2018 року

повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «За-

карпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський район, 

Закарпатська область, 90450
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
5.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким 

належить:10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства(крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій пуб-
лічного акціонерного товариства.

2.текст повідомлення:
Станом на 10.04.2018р. з інформації, отриманої з реєстру акціонерів, 

стало відомо, що в реєстрі акціонерів приватного акціонерного товариства 
«Закарпатнерудпром» змінилася кількість акцій в акціонера, якому належить 
10 та більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

пакет акцій юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю 
«Агроновтех», код ЄДРПОУ 13642208, місцезнаходження: Івано-Франківська 
область, Тисменицький район, с. Ямниця, збільшився з 7 149 400 акцій (за-
гальна кількість акцій та загальна кількість голосуючих акцій) або 93,8537% 
до 7 153 765 акцій (загальна кількість акцій та загальна кількість голосуючих 
акцій) або 93,911008%. 

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  магаль в. м.

 приватне аКцІонерне товариСтво  
«ЗаКарпатнерУдпром»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ:03351912
3. Місцезнаходження: 36000 м.Полтава вул. Козака, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-24-50 (05322) 2-92-71
5. Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів: Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення 
12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-

ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень голови Наглядової ради Лелюка Олексія Во-
лодимировича. Підставою припинення повноважень посадової особи є сплив 
терміну повноважень. Володiє пакетом акцій емітента (часткою в статутному 
капіталі емiтента) у розмірі 42,512302%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних по-
садова особа не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 06.04.2017 по 12.04.2018.

12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Наглядової ради Косіченка Михайла 
Павловича. Підставою припинення повноважень посадової особи є сплив 
терміну повноважень. Володiє пакетом акцій емітента (часткою в статутному 
капіталі емiтента) у розмірі 0,002413%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних по-
садова особа не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 06.04.2017 по 12.04.2018.

12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Наглядової ради Фірсової Аліни Мико-
лаївни. Підставою припинення повноважень посадової особи є сплив термі-
ну повноважень. Володiє пакетом акцій емітента (часткою в статутному ка-
піталі емiтента) у розмірі 0,000482%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних поса-
дова особа не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
06.04.2017 по 12.04.2018.

12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Наглядової ради Четверікова Антона 
Олексійовича. Підставою припинення повноважень посадової особи є сплив 
терміну повноважень. Володiє пакетом акцій емітента (часткою в статутному 
капіталі емiтента) у розмірі 0,000724%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних по-
садова особа не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 06.04.2017 по 12.04.2018.

12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Наглядової ради -представника акціо-
нера Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» Чередник Ірини Анатоліївни. Підставою припинення 
повноважень посадової особи є сплив терміну повноважень. Не володiє 
пакетом акцій емітента (часткою в статутному капіталі емiтента). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття 
своїх паспортних даних посадова особа не надала. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 22.09.2017 по 12.04.2018.

12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Євсюкова Володими-
ра Ілліча. Підставою припинення повноважень посадової особи є сплив 
терміну повноважень.Не володiє пакетом акцій емітента (часткою в статут-
ному капіталі емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа 
не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.03.2015 
по 12.04.2018.

12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Сухиніної Лесі Анато-
ліївни. Підставою припинення повноважень посадової особи є сплив термі-
ну повноважень. Не володiє пакетом акцій емітента (часткою в статутному 

капіталі емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не нада-
ла. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.03.2015 по 
12.04.2018.

12.04.2018 на річних загальних зборах Публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято рішення 
про припинення повноважень всього складу Ревізійної комісії у зв»язку зі 
спливом терміну повноважень згідно Статуту товариства. 

Повноваження Богословського Сергія Борисовича - уповноваженого 
представника Публічного акціоненого товариства «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України», без відповідного рішення органу управління 
емітентом були припиненні 26.05.2017 на підставі письмової заяви про скла-
дення з себе повноважень члена Ревізійної комісії. На посаду члена Ревізій-
ної комісії нікого не було обрано. Особлива інформація про припинення 
повноважень Богословського Сергія Борисовича була розкрита у порядку та 
терміни, визначені чинним законодавством України. Не володiє пакетом 
акцій емітента (часткою в статутному капіталі емiтента). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх 
паспортних даних посадова особа не надавала.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.03.2015 по 
26.05.2017.

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання членом Наглядової ради товариства акціонера Лелю-
ка Олексія Володимировича. Підставою обрання члена Наглядової ради є 
сплив терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради. Лелюк 
Олексій Володимирович володiє пакетом акцій (часткою в статутному капі-
талі емiтента) у розмірі 42,512302%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надавала. Строк, на який обрано члена Наглядової ради: до 
наступних річних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: 11.2012-11.2014 - Народний 
депутат Верховної ради України, з 12.2014 - голова Наглядової ради 
ПАТ «Полтавагаз».

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання членом Наглядової ради товариства акціонера Косі-
ченка Михайла Павловича. Підставою обрання члена Наглядової ради є 
сплив терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради. Косічен-
ко Михайло Павлович володiє пакетом акцій (часткою в статутному капіталі 
емiтента) у розмірі 0,002413%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надавала. Строк, на який обрано члена Наглядової ради: до 
наступних річних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: 04.2011-12.2013 - перший за-
ступник голови Державного агенства резерву України, 12.2013-11.2014 - по-
мічник народного депутата Верховної ради України, з 12.2014 - член Нагля-
дової ради ПАТ «Полтавагаз».

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання членом Наглядової ради товариства акціонера Фірсо-
ву Аліну Миколаївну. Підставою обрання члена Наглядової ради є сплив 
терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради.Фірсова Аліна 
Миколаївна володiє пакетом акцій (часткою в статутному капіталі емiтента) 
у розмірі 0,000482%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не 
надавала. Строк, на який обрано члена Наглядової ради: до наступних 
річних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: з 2007 - інженер-технолог ТОВ «СПТ-
Цитрон».

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання Четверікової Віри Антонівни - представника акціонера 
Лелюка Володимира Олександровича - членом Наглядової ради. Підставою 
обрання члена Наглядової ради є сплив терміну повноважень попереднього 
складу Наглядової ради.Четверікова Віра Антонівна не володiє пакетом акцій 
(часткою в статутному капіталі емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття своїх пас-
портних даних не надавала. Строк, на який обрано члена Наглядової ради: 
до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: 04.03.2011-02.12.2014 - голо-
ва Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз», пенсіонер.

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання членом Наглядової ради товариства представника 
акціонера -Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» - Чередник Ірину Анатоліївну. Підставою об-
рання члена Наглядової ради є сплив терміну повноважень попереднього 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифІКацІЇ «полтаваГаЗ»
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складу Наглядової ради.Чередник Ірина Анатоліївна не володiє пакетом 
акцій (часткою в статутному капіталі емiтента). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття 
своїх паспортних даних не надавала. Строк, на який обрано члена Наглядо-
вої ради: до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 09.2012-12.2013- 
провідний юристконсульт ПрАТ «Індар», 01.2014-08.2014 - заступник на-
чальника юридичного департаменту ТОВ «Фармастор», з 08.2014 - заступник 
начальника Управління корпоративних прав - начальник відділу Національ-
ної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання членом Ревізійної комісії товариства Євсюкова Воло-
димира Ілліча. Підставою обрання члена Ревізійної комісії є сплив терміну 
повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Євсюков Володимир 
Ілліч не володiє пакетом акцій (часткою в статутному капіталі емiтента). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. Строк, на 
який обрано члена Ревізійної комісії: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: 02.2011-07.2014 - заступник директора 
з економічних питань, заступник генерального директора з маркетингу 
ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», з 08.2014 - фінансовий 
директор ТОВ фірма «ТДК».

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання членом Ревізійної комісії товариства Сухиніну Лесю 
Анатоліївну. Підставою обрання члена Ревізійної комісії є сплив терміну 
повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Сухиніна Леся Анато-
ліївна не володiє пакетом акцій (часткою в статутному капіталі емiтента). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. Строк, на 
який обрано члена Ревізійної комісії: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: 10.2006-07.2016 - начальник планово-
економічного відділу ПАТ «Полтавагаз», з 08.2016 - головний економіст-
начальник планово-економічного відділу ПАТ «Полтавагаз».

12.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного 
товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» було прийнято 
рішення про обрання членом Ревізійної комісії товариства представника акці-
онера - Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компа-
нія «Нафтогаз України» Чамату Євгена Олександровича. Підставою обрання 
члена Ревізійної комісії є сплив терміну повноважень попереднього складу 
Ревізійної комісії. Чамата Євген Олександрович не володiє пакетом акцій 
(часткою в статутному капіталі емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надавала. Строк, на який обрано члена Ревізійної комісії: три 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 09.2009р.- 
04.2017р. – ПАТ «Укрсоцбанк», головний аудитор, начальник відділу аудиту, 
головний спеціаліст-відповідальний працівник Банку в процесі надання відпо-
відей на запити від контролюючих та правоохоронних органів Департаменту 
комплаєнс; 03.04.2017р. – 02.10.2017р. – Публічне акціонерне товариство 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», старший експерт з 
операційних ризиків Департаменту внутрішнього аудиту; з 02.10.2017р. - на-
чальник відділу аудиту з питань шахрайства Служби внутрішнього аудиту 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

12.04.2018 на засіданні Ревізійної комісії Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (протокол №1) було 
прийнято рішення про обрання головою Ревізійної комісії товариства Євсю-
кова Володимира Ілліча. Підставою обрання голови Ревізійної комісії є сплив 
терміну повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Євсюков Воло-
димир Ілліч не володiє пакетом акцій (часткою в статутному капіталі емiтента). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. Строк, на 
який обрано голову Ревізійної комісії: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: 02.2011-07.2014 - заступник директора 
з економічних питань, заступник генерального директора з маркетингу 
ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», з 08.2014 - фінансовий 
директор ТОВ фірма «ТДК».

12.04.2018 на засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (протокол №123) було прий нято 
рішення про обрання головою Наглядової ради товариства акціонера Лелюка 
Олексія Володимировича. Підставою обрання голови Наглядової ради є сплив 
терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради. Лелюк Олексій 
Володимирович володiє пакетом акцій (часткою в статутному капіталі емiтента) 
у розмірі 42,512302%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не 
надавала. Строк, на який обрано голову Наглядової ради: до наступних річних 
загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: 11.2012-11.2014 - Народний депутат Верховної ради 
України, з 12.2014 - голова Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз».

12.04.2018 на засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (протокол №123) було 
прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Баранової 
Віталії Іванівни. Підставою припинення повноважень посадової особи є сплив 
терміну повноважень. Не володiє пакетом акцій емітента (часткою в статут-
ному капіталі емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Згоди на розкриття свої паспортних даних посадова особа 
не надала.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.04.2015 по 
12.04.2018.

12.04.2018 на засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (протокол №123) було 
прийнято рішення про обрання на посаду члена Правління Баранову Віталію 
Іванівну з 13.04.2018. Підставою обрання члена Правління є сплив терміну 
повноважень посадової особи. Баранова Віталія Іванівна не володіє пакетом 
акцій (часткою у статутному капіталі емітента). Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття 
своїх паспортних даних не надавала. Строк, на який обрано члена Правлін-
ня: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом п»яти років: з 
01.04.2010 -заступник голови Правління з правових питань, член Правління 
ПАТ «Полтавагаз».

12.04.2018 на засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (протокол №123) було 
прийнято рішення про обрання на посаду члена Правління Курганського 
Сергія Івановича з 13.04.2018. Підставою обрання є вакантна посада члена 
Правління. Курганський Сергій Іванович не володіє пакетом акцій (часткою 
у статутному капіталі емітента). Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних 
даних не надавала. Строк, на який обрано члена Правління: три роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом п»яти років: 08.2011-04.2011 - радник 
голови Служби зовнішньої розвідки України, начальник управління Служби 
зовнішньої розвідки України, з 03.2016 - радник голови Правління з питань 
безпеки ПАТ «Полтавагаз».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
Голова правління Гринчак Ростислав Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
13.04.2018

(дата) 

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

«Лубни фарм»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента. 

текст повідомлення:
Правління ПАТ «Лубнифарм» повідомляє про дострокове припинення 

повноважень без прийняття рішення відповідним органом управління емі-
тента члена ревізійної комісії Козурман Людмили Іванівни (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала). Часткою в СК това-
риства не володiє. На даній посадi перебувала з 20.04.2017 р. Припинено 
повноваження за власним бажанням з 13.04.2018 р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Замість особи, повноваження якої 
припинено без прийняття рішення відповідним органом управління емітен-
та, на дану посаду нікого не призначено

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

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

16.04.2018

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«лУБнифарм»
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титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.
Голова правлiння Зубарєв Олег Олексiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство  
"Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ
20657268

5. Міжміський код та телефон, факс
05254 2-13-32

6. Електронна поштова адреса
gsk@gsk.co.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 16.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку" .04.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://www.gsk.co.ua/ в мережі 

Інтернет 16.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «ГайворонСЬКий СпецIалIЗований Кар’Єр»

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 
вчинення 
дії

Зміни (призначе-
но, звільнено, 

обрано або 
припинено 

повноваження)

посада прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменуван-

ня юридичної особи

паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄдрпоУ юридичної особи

розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
13.04.2018 звільнено Голова наглядової 

ради 
ПАТ"Гайворонський 

спецкар'єр"

Кучкiн Сергiй Петрович ЕА 430871
09.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

0.001666

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) Голову Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Перебував на посадi голови наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Кучкiн С.П. був головою наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та першим заступником генерального 
директора (технiчним директором) ПАТ " Кiровоградгранiт".
13.04.2018 звільнено Член наглядової ради 

ПАТ " Гайворонський 
спецкар'єр"

Янголенко Василь 
Васильович

ЕА 084043
19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

0.0556

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Перебував на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Янголенко В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та головним маркшейдером  
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", протягом останніх трьох рокiв-пенсiонер.
13.04.2018 звільнено Член наглядової ради 

ПАТ " Гайворонський 
спецкар'єр"

Вiтюк Володимир 
Iванович

ЕА 389131
14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

0.0588

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Перебував на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Вiтюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та начальником автотранспортної дiльницi 
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
13.04.2018 звільнено Член наглядової ради 

ПАТ "Гайворонський 
спецкар"єр"

Зубарєва Катерина 
Олегiвна

ЕА 977885
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

7.2049

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Перебувала на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Зубарєва К.О. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та юрист-консульт ТОВ "Укрнеруд".
13.04.2018 звільнено Член наглядової ради 

ПАТ " Гайворонський 
спецкар'єр"

Томашевська Свiтлана 
Всеволодiвна

ЕВ 086443
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградсткiй областi

0.014

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Перебувала на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та протягом останнiх п’яти рокiв 
провiдним iнженером вiддiлу збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
13.04.2018 обрано Головою наглядової 

ради ПАТ " Гайворон-
ський спецкар'єр"

Кучкiн Сергiй Петрович ЕА 430871
19.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

0.001666

Зміст інформації:
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дата 
вчинення 
дії

Зміни (призначе-
но, звільнено, 

обрано або 
припинено 

повноваження)

посада прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменуван-

ня юридичної особи

паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄдрпоУ юридичної особи

розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Кучкiна С.В. обрано на три 
роки. Рiшенням наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 13042018 вiд 13.04.2018 року) члена Наглядової Ради обрано Головою 
наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Кучкiн С.П. був головою наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та першим заступником генерального 
директора (технiчним директором) ПАТ " Кiровоградгранiт".
13.04.2018 обрано Член наглядової ради 

ПАТ "Гайворонський 
спецкар'єр"

Янголенко Василь 
Васильович

ЕА 084043
19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

0.0556

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Янголенко В.В. обрано на 
три роки. 
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Янголенко В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та головним маркшейдером  
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", протягом останнiї трьох рокiв-пенсiонер.
13.04.2018 обрано Член наглядової ради 

ПАТ " Гайворонський 
спецкар'єр"

Вiтюк Володимир 
Iванович

ЕА 389131
14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

0.0588

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Вiтюка В.I. обрано на три 
роки. 
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Вiтюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та начальником автотранспортної дiльницi  
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
13.04.2018 обрано Член Наглядової ради 

ПАТ " Гайворонським 
спецкар'єр"

Зубарєва Катерина 
Олегiвна

ЕА 977885
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

7.2049

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Зубарєву К.О. обрано на три 
роки. 
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Зубарєва К.О. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та юрист-консульт ТОВ "Укрнеруд".
13.04.2018 обрано Член наглядової ради 

ПАТ " Гайворонський 
спецкар'єр"

Томашевська Свiтлана 
Всеволодiвна

ЕВ 086443
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi

0.014

Зміст інформації:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Томашевську С.В. обрано на 
три роки. 
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та протягом останнiх п’яти рокiв 
провiдним iнженером вiддiлу збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«монфарм»

2. Код за ЄДРПОУ: 00374870
3. Місцезнаходження: 19100 місто Монастирище, Монастирищенський 

район, Черкаська область, вулиця Заводська, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, 2-36-76
5. Електронна поштова адреса: 00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою ПАТ «МОНФАРМ» було прийнято рiшення про на-

дання згоди на вчинення правочину iз аiнтересованiстю (Протокол №4/18 
від 12.04.2018 року).

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 2000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 180672 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 1,11 %.

Істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: отримання товариством безвідсоткової фінансової 

допомоги на зворотній основі від АТ «Стома»( код ЄДРПОУ 00481318, міс-
цезнаходження: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 3.) у сумі 2000 тис.грн. зі 
строком повернення до 31.12.2018р. 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні 
ПАТ «МОНФАРМ» правочину: Голова Наглядової ради Кузнєцов Яків Ми-
хайлович. 

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні ПАТ «МОНФАРМ» 
правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої стат-
тею 71 Закону України «Про акціонерні товариства». Іншою стороною право-
чину є юридична особа АТ «Стома», в якій Кузнецов Я.М. є посадовою 
особою. 

Інші істотні умови правочину: статутом ПАТ «МОНФАРМ» не визначені.
III. підпис 

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

2. директор  домащук Богдан Борисович 13.04.2018
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титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно 
до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння Зубарєв Олег Олексiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 26300, мiсто Гайворон, Кар’єрський 2
4. Код за ЄДРПОУ

20657268
5. Міжміський код та телефон, факс

05254 2-13-32
6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua
II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 

(повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 16.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку .04.2018
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://www.gsk.co.ua в мережі 

Інтернет 16.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п дата вчинення дії розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 13.04.2018 7339500.00 11.06.2018 - 31.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Згiдно закону "Про акцiонернi товариства" чистий прибуток ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" отриманий за 2017 рiк в сумi 24465000 грн розподiлений в 
розмiрi 30% на користь власникiв через виплату дивiдендiв в сумi 7339500 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
станом на 01 червня 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПАТ "Гайворонський спецкарєр" вiд 
13.04.2018 року (Протокол № 1/2018 вiд 13.04.2018 р.) – 7339500грн. Виплата безпосередньо акцiонерам ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» в повному 
обсязi.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «ГайворонСЬКий СпецIалIЗований Кар’Єр»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

вод обважнювачiв»
2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка,   

вул. Олекси Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

12.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 
12.04.2018 р.) прийнято рішення схвалити значний правочин, що був вчине-
ний Товариством в період з 14.12.2017 р. до 12.04.2018 р. 

Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товари-
ством.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 150 000 000 грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності - 102 342 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 146, 567%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 755 630 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 347 453 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 7 347 453 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 штук.

12.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 
12.04.2018 р.) прийнято рішення схвалити значний правочин, що був вчине-

ний Товариством в період з 14.12.2017 р. до 12.04.2018 р. 
Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товари-

ством.
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 25 000 000 грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності - 102 342 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 24,428%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 755 630 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 347 453 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 7 347 453 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 штук.

12.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 
12.04.2018 р.) прийнято рішення схвалити значний правочин, що був вчине-
ний Товариством в період з 14.12.2017 р. до 12.04.2018 р. 

Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товари-
ством.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 80 000 000 грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності - 102 342 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 78,169%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 755 630 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 347 453 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 7 347 453 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 штук.

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

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

2. Голова правління  Козьменко о.о.
13.04.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«Завод оБважнЮвачIв»

рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Завод сантехнiчних заготовок», 05503272, Україна . р-н 03062 м.Київ 
вул. Екскаваторна, буд. 24, (044) 501-06-78

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.zstz.kiev.ua/shareholders.shtml

приватне аКцIонерне товариСтво «Завод СантеХнIчниХ ЗаГотовоК»
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титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.
Голова правлiння Зубарєв Олег Олексiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство  
"Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ
20657268
5. Міжміський код та телефон, факс
05254 2-13-32
6. Електронна поштова адреса
gsk@gsk.co.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 16.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку .04.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://www.gsk.co.ua в мережі 

Інтернет 16.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво  
«ГайворонСЬКий СпецIалIЗований Кар’Єр»

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п дата прийняття рішення Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн)

вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 13.04.2018 119000.00 119902.00 99,20
Зміст інформації:
Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року 
з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
1.Датою вчинення дiї вважається 13.04.2018 року (Протокол № 1/2018 вiд 13.04.2018 р.)
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
3. Вiдомостi, щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характеру - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть 
правочинiв не повинна перевищувати 119000 тис.грн. Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного 
рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних 
правочинiв з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 119000 тис.грн.. 
4. Характер таких правочинiв - правочини фiнансово-господарського характеру вiдповiдно до Статуту ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
5. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв- 119000 тис.грн.
6. Вартiсть активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 
119902 тис.грн.
7. Спiввiдношення граничної сукупнiстi вартiстi правочинiв до вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований 
кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 99%.
8. Загальна кiлькiсть акцiй-6000000 шт.
9. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 5774483 шт.
10. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 5770078 шт.
11. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-5770078 шт.
12. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 шт.
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року (з дати прийняття 
даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року), а саме: договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, 
договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 119000 тис. грн. 
Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови 
правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних правочинiв.

приватне  
аКцIонерне товариСтво 
«транССервIС - IнвеСт»
річна інформація емітента цінних паперів  

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Транссервiс - Iнвест», 32492854, вул. Червоноармiйська буд.143/2, м.Київ, 
03150, (044) 454-03-00. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://32492854.infosite.com.ua/

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво «нIКо-
полЬ СЬКий медIа-
центр», 30755884 Дніпропетров-
ська , немає, 53201, мiсто Нiкополь, 
вулиця Патрiотiв України, буди-
нок 113А (05662)4-29-22,

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

12.04.2018

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

nikopol-nmc.com.ua
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приватне аКцIонерне товариСтво «наУКово-
вироБниче оБ'Єднання по племIннIй СправI 
I проГреСивниХ теХнолоГIяХ в тваринництвI 

«проГреС»
рІчна ІнформацІя за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI I 
ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГIЯХ В ТВАРИННИЦТВI «ПРОГРЕС», 00709557, 
Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18034 м.Черкаси вул. Онопрiєнка, бу-
динок 10, /0472/ 55-09-90 2. дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018 
року. 3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: nvo-progress.emitents.net.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
черКаСЬКе оБлаСне пIдприЄмСтво 

«аГротеХСервIС»
рІчна ІнформацІя за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», 
03563548, Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18000 мiсто Черкаси 
вулиця Смiлянська, будинок 169, (0472) 63-27-47

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

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

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СмIлянСЬКе племпIдприЄмСтво»

рІчна ІнформацІя  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО», 00709537, Україна 
Черкаська обл. Смiлянський район р-н 20732 с. Миколаївка вул. Гагарiна, 
будинок 2А, 0473343161

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

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

приватне аКцIонерне товариСтво 
«тЮменЬ-медиКо-СмIла»

рІчна ІнформацІя  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМIЛА», 31982410, Україна Черкась-
ка обл. - р-н 20708 м.Смiла вул.Мазура, будинок 24/4, 0(4733) 4-33-54

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

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

титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. 
директор Сугак Олексiй Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

особлива інформація  
(інформація про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
приватне акцiонерне товариство "САД"

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження
42763, село Високе, Охтирський р-н, Сумська обл., вулиця Харкiвська, 

буд.28
4. Код за ЄДРПОУ

00414701
5. Міжміський код та телефон, факс

/05446/23080 /05446/28536
6. Електронна поштова адреса

sad.okhtyrka.net

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 16.04.2018

(дата)
2. Повідомлення опублікова-
но у*

(номер та найменування офіцій-
ного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці sad.okhtyrka.net в мережі 

Інтернет 16.04.2018

(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 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної сукупнос-

ті вартості право-
чинів до вартості 

активів емітента за 
даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 14.04.2018 200.000 179393 111.49
Зміст інформації:
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «САД», що 
вiдбулися 14.04.2018 року (Протокол № 1 вiд 14.04.2018 р.) прийнято 
рiшення про попереднє надання згоди та уповноваження директора 
ПрАТ «САД» на вчинення всiх значних правочинiв, щодо продажу та 
купiвлi рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будiвель 
та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв та iнших 
об’єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається, чи 
купується буде дорiвнювати або перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, 
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення. 
Встановлено сукупну граничну вартiсть правочинiв 200 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi 179 393 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 111,49 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства 15698 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних 
зборах – 15698 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» - 15698 шт., «проти» - 0, «утрималися» - 0.

приватне аКцIонерне товариСтво «Сад»
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приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«вироБниче оБ’Єднання «воСХод»
рІчна ІнформацІя  

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

міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ВОСХОД», 00901695, 19401 Черкась-
ка область Корсунь-Шевченкiвський м.Корсунь-Шевченкiвський 
вул. Костомарова,26, /04735/ 3-14-26 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію voshod.at24.com.ua

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«Завод «артеммаШ»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 

«Завод «Артеммаш»; код за ЄДРПОУ – 14316190; місцезнаходження - 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та телефон - 
(044) 486-79-42.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 16.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - http://artemmash.in.ua

рІчна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «Кам'янКа-БУЗЬКий КомБIнат 
ХлIБопродУКтIв», 20760492, 80400 Львiвська область Кам'янка-
Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. Ярослава Мудрого, буд.56, 
(03254)5-13-71. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: kambuskom.prat.ua.

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«Завод «артемЗварЮвання»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 

«Завод «Артемзварювання»; код за ЄДРПОУ – 22860631; місцезнаходжен-
ня - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та телефон - (044) 
483-12-78.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 16.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - http://artemsvarka.com.ua

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 
"УКраЇнСЬКа 
транСпортна 
СтраХова КомпанIя."

2. Код за ЄДРПОУ 22945712
3. Місцезнаходження 01033, Київ, Саксаганського,77
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 303 97 70 (044)303 97 70
5. Електронна поштова адреса utico@utico.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.utico.ua

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

II. текст повідомлення
12.04.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рiшення 

про продовження повноважень Голови Правлiння ПрАТ «УТСК» Григорюка 
Андрiя Леонiдовича - з 16.04.2018 року по 15.04.2019 року (включно). 
Частки у статутному капiталi емiтента Григорюк А.Л. не має. Згоди на роз-
голошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв пра-
цював на керiвних посадах в ПрАТ «УТСК».

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 Григорюк Андрiй Леонiдович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«КараКУБСЬКе ХлIБоприймалЬне 

пIдприЄмСтво»
рІчна ІнформацІя за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство», 00957519, Доне-
цька обл. 87543 м. Марiуполь вул.Таганрозська, 76, офiс111, (050)326-52-65

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

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

річна інформація емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«центр Комп’ЮтерниХ теХнолоГІй 

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

Приватне акціонерне товариство «Центр 
комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», 
16400836, Печерський р-н, 01015, 
м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а, тел. 
0445177865

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

19.04.2018

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

infoplus.kiev.ua
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рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 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 аКцIонерне 
товариСтво "КерамIКа", 
30592304, 62433 Харкiвська область 
Харкiвський район м. люботин вул. 
челюскiна, 180, (057)76-808-76

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

16.04.2018

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

http://zao-keramika.com.ua/content/
otchet

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

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «IнСтитУт 
паперУ», 31812534, 01133, 
м. Київ, Печерський р-н,
вул. Кутузова, 18/7, 044 -284-78-29

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

16.04.2018

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

www.institute-of-paper.com

рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво «фК 
СоКрат», 21645965, 
вул. Почайнинська, будинок 70, 
офіс 65, Подільський район, м. Київ, 
04070, Україна, 044-207-01-00

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

16.04.2017

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

www.sokrat.com.ua

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«ІнСтрУменталЬний Завод»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 

«Інструментальний завод»; код за ЄДРПОУ – 14314794; місцезнаходження - 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та телефон - 
(044) 239-90-77. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 16.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - http://instrum-zavod.kiev.ua

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«йоСипIвСЬКе»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 р. 
I. основні відомості про емітента:

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Йосипiвське», ідентифікаційний код юридичної особи:13546717, 
місцезнаходження:13642 Житомирська обл-ть, Ружинський р-н, 
с. Йосипiвка, вул.Грушевського, б.1, міжміський код та телефон емітен-
та: (04138)962352; Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 16 квітня 2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.uosipivka.ho.ua; 

4 Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою від-
повідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, 
якою проведений аудит фінансової звітності.

5.Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 24.04.2017 р. 
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання 
членiв лiчильної комiсiї.2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прий-
няття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3.Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту 
виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердження 
висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2016 р.4.Затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2016 рiк.5.Розподiл прибутку i збитку за 
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi.6.Про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися това-
риством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення. Про надання повноважень Наглядовiй радi Товариства на 
прийняття рiшень про вчинення вищевказаних правочинiв вiд iменi 
ПрАТ «Йосипiвське».Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
були наданi та затвердженi наглядовою радою товариства. Всi питання 
порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголос-
но. 

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

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості. приватне аКцІонерне това-

риСтво «ЗапорІжметалооптторГ» (код за ЄДРПОУ  - 
01886843).

Місцезнаходження – 70037, Запорізька обл.., Вільнянський район, с Лю-
церна, вул.Сонячна, 4-А. Телефон (факс) - (061)283-59-15. Електронна 
поштова адреса: office@zmot.com.ua. Адреса сторінки в мережі інтернет – 
www.zmot.com.ua

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

2.текст повідомлення: 13.04.2018року Загальними зборами 
ПрАТ «Запорiжметалоопт-торг» (Протокол №1 вiд 13.04.2018г.) прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: 
кредитних договорiв, депозитних договорiв; договорiв про надання фiнансових 
та майнових порук; договорiв застави/iпотеки; договорiв позики, фiнансової 
допомоги; договорiв придбання та вiдчуження обладнання; договорiв придбан-
ня та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; 
договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи; договорiв пiдряду; договорiв оренди 
рухомого та нерухомого майна (у т.ч. земельних дiлянок); договорiв зберiгання; 
договорiв вiдступлення права вимоги; договорiв придбання/ продажу сировини, 
матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, якi можуть вчинятися товариством про-
тягом не бiльш як одного року з дати цих Загальних зборiв. 

Гранична сукупність вартості правочинiв – не бiльше 6 000 000 гри-
вень.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017р. становить 6125000 грн. Спiввiдношення граничної су-
купності вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 97,96%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 33818506 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах -33818506 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» -33818506 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення - 0.
3.підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

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

Голова правління  фесенко о.в.  13.04.2018р.
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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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
"теХнолоГIя"

2. Код за ЄДРПОУ 14022407
3. Місцезнаходження 40031, м. Суми, проспект Курський, 

147-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 67-12-50; 67-12-50

5. Електронна поштова адреса a.mazyar@technologia.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

technologia.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
Рiшення про призачення на посаду прийнято 12.04.2018 року Наглядовою 

радою Приватного акціонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ». Посадова 
особа Мерзлий Володимир Миколайович (паспорт: серiя ВК номер 658542 
виданий Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi), яка 
займала посаду Голови Правлiння, призначена на новий термiн. Розмiр 
пакету акцій емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу, - 
3 роки. Посада, яку обіймала ця особа протягом останніх п’яти рокiв, - Голо-
ва Правлiння.

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

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

Голова правління  в.м. мерзлий
16.04.2018

рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснюва-
ли публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«УКРПАНГРУП», 34530278, Україна 01032 м.Київ бульвар Т. Шевченка, 
буд. 33, поверх 13, (044) 569-67-07

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

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

приватне аКцIонерне товариСтво «УКрпанГрУп»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«триКотажна фIрма «промIнЬ»
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 
«Трикотажна фiрма «Промiнь» , 00307388, Львівська обл., Залiзничний р-он, 
79039, м.Львiв, вул.Шевченка, 31 (032)2332380. 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 11.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: promin.emitents.net.ua

директор  Савицька I. м.

приватне  
аКцIонерне товариСтво 
«мУКачIвСЬКа автоБаЗа»

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 
«Мукачiвська автобаза» , 01034797, Закарпатська обл., Мукачiвський р-он, 
89600, м.Мукачево, вул.Пряшiвська,5 А, (03131) 3-76-80. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 11.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: autobaza.in.ua

директор  петьовка в.м.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 13433137
3. Місцезнаходження: 49019, Днiпро, Ударникiв,27
4. Міжміський код, телефон та факс: 0563703866 0563703866
5. Електронна поштова адреса: reagent@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: reagent.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2018 року (Протокол № 1 вiд
12.04.2018 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк;
встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi - 210,0 тис. грн, що
на одну акцiю становить 300,00 грн; визначено спосiб виплати дивiдендiв
- грошовими коштами безпосередньо акцiонерам у строки та в порядку,
встановленому чинним законодавством України.

Наглядовою радою 12.04.2018 року (протокол № 2 вiд 12.04.2018 ро-
ку) встановлено 11 травня 2018 року датою складання перелiку акцiоне-
рiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2017 рiк. Строк виплати
дивiдендiв визначити з 11 травня 2018 року по 11 вересня 2018 року. Виз-
начити порядок виплати дивiдендiв акцiонерам - одноразово всiєю сумою
в повному обсязi, згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання ди-
вiдендiв станом на 11.05.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв, визначе-
ний рiшенням Загальних зборiв - безпосередньо акцiонерам.

Виплату дивiдендiв здiйснювати за письмовою заявою акцiонера шля-
хом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером раху-
нок у банку. Витрати, якi виникають через необхiднiсть перерахування ди-
вiдендiв ( сплата комiсiйних банку та iншi) проводяться за рахунок суми
дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. Сума податкiв, якi згiдно
дiючого законодавства повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв,
сплачуються за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцi-
онеру.

Дивiденди, не виплаченi акцiонеру внаслiдок вiдсутностi заяви акцi-
онера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про рахунок акцiонера
для перерахування дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим
запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами
дивiдендiв проценти не нараховуються. 

В порядку, встановленому статутом Товариства, направити повiдом-
лення кожному акцiонеру, який має право на отримання дивiдендiв, про
дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

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
Генеральний директор 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕ-
МОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГО-
НІВ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00554514
3. Місцезнаходження: 49024 м. Дніпро вул. Універсальна, буд.10
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-40-59 / 725-47-58 (056)

725-47-68
5. Електронна поштова адреса: main@dvrb.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dvrb.emitinfo.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

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

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення: 12 квітня 2017 року річними загальними збо-
рами акціонерів ПАТ "Дніпровагонрембуд" (далi - Товариство), було прий-
няте рішення про попереднє схвалення вчинення (укладення) Товарис-
твом протягом одного року з 12 квітня 2018 року по 12 квітня 2019 року
(включно) правочинів предметом яких є: надання послуг з капітального та
капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів сукупною
вартістю 1000000000,00 (один мільярд) грн.; надання послуг з капітально-
го та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю
200000000,00 (двісті мільйонів) грн.; виготовлення та продаж вантажних
залізничних вагонів сукупною вартістю 1000000000,00 (один мільярд)
грн.; виготовлення та продаж візків залізничних вагонів сукупною вартіс-
тю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. Значні правочини, на вчинення
яких надано попередню згоду, вчиняються у вiдповiдностi до статуту То-
вариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у
кiнцевiй редакцiї) відбувається після підтвердження Наглядовою радою
Товариства згоди на їх вчинення. Генерального директора Товариства
або особу, яка його заміщуватиме на законних підставах, уповноважено
на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та
визначення на власний розсуд інших умов правочинів, що укладатимуть-
ся, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до
вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з
обов'язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства. Вартість
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 241
284 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 994,67847%; Загальна кількість голосуючих акцій: 225
394 746 шт. Кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі
у річних загальних зборах: 223 669 647 шт. Кількість голосуючих акцій, що
проголосували "за" прийняття рішення: 223 669 647 шт. або 99,837670 %
від загальної кількості голосів акціонерів.

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

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

Генеральний директор Таслицький Леонід Якович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИ-
ДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ";

код за ЄДРПОУ: 35985756; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739787;
електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://pravozahyst.academy.in.ua; вид особливої інформації:
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акці-
онерного товариства).

2. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iн-

вест" (далi - Товариство) повідомляє, що 12.04.2018р. від депозитарію ПАТ
"Національний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів ста-
ном на 11.04.2018р. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонер-
ного товариства "Хіммет" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 40-Б,
блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) зменшився, а саме: до зміни становив
16,730000% в загальній кількості акцій Товариства, 16,730000% в загальній
кількості голосуючих акцій (1405320 шт.), після зміни розмір частки ПрАТ
"Хіммет" становить 0% в загальній кількості акцій Товариства, 0% голосу-
ючих акцій (0 шт.). Пакет власника акцiй Товариства Приватного акціонер-
ного товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (49094, м. Днiпро,
вул. Набережна Перемоги, 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) зменшив-
ся, а саме: до зміни становив 30,080952% в загальній кількості акцій Това-

риства, 30,080952% в загальній кількості голосуючих акцій (2526800 шт.),
після зміни розмір частки ПрАТ "КБ "Транспортер" складає 0% в загальній
кількості акцій Товариства, 0% голосуючих акцій (0 шт.). Пакет власника ак-
цій Товариства з обмеженою відповідальністю "БІТ ПРОДАКШН" (49000, м.
Дніпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 34560779) зменшився, а саме:
до зміни становив 17,265178% в загальній кількості акцій Товариства,
17,265178% в загальній кількості голосуючих акцій (1450275 шт.), після змі-
ни розмір частки ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" складає 0% в загальній кількості ак-
цій Товариства, 0% голосуючих акцій (0 шт.). Пакет власника акцій Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю "Фондовий Трейдер" (49000, м. Дніпро,
вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 39845530) збільшився, а саме: до змі-
ни становив 0,013452% в загальній кількості акцій Товариства, 0,013452% в
загальній кількості голосуючих акцій (1130 шт.), після зміни розмір частки
ТОВ "Фондовий Трейдер" складає 47,622023% в загальній кількості акцій
Товариства, 47,622023% голосуючих акцій (4000250 шт.). Пакет власника
акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніверсал Секьюрітіз"
(49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859)
збільшився, а саме: до зміни становив 0% в загальній кількості акцій Това-
риства, 0% в загальній кількості голосуючих акцій (0 шт.), після зміни розмір
частки ТОВ "ЮС" складає 23,809523% в загальній кількості акцій Товарис-
тва, 23,809523% голосуючих акцій (2000000 шт.).

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

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

Директор ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест" Подгорна В.В. 13.04.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00554514
3. Місцезнаходження: 49024 м. Дніпро вул. Універсальна, буд.10
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-40-59 / 725-47-58 (056)

725-47-68
5. Електронна поштова адреса: main@dvrb.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dvrb.emitinfo.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Змі-
на складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента 

Припинено повноваження голови Наглядової ради Акуленка Юрія Во-
лодимировича. Рішення про припинення повноважень прийнято річними
Загальними зборами акціонерів від 12 квітня 2018 року. Повноваження по-
садової особи припинено з причини вичерпання терміну повноважень. По-
садова особа перебувала на посаді один рік. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.  Припинено повноваження члена Наглядової ради Нагорнюк Людми-
ли Касимівни. Рішення про припинення повноважень прийнято річними За-
гальними зборами акціонерів від 12 квітня 2018 року. Повноваження поса-
дової особи припинено з причини вичерпання терміну повноважень. Поса-
дова особа перебувала на посаді один рік.Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Юрушевої Наталі Дмит-
рівни. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальни-
ми зборами акціонерів від 12 квітня 2018 року. Повноваження посадової
особи припинено з причини вичерпання терміну повноважень. Посадова
особа перебувала на посаді один рік. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
садова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Юрушевої Єлизавети
Леонідівни. Рішення про припинення повноважень прийнято річними За-
гальними зборами акціонерів від 12 квітня 2018 року. Повноваження поса-
дової особи припинено з причини вичерпання терміну повноважень. Поса-
дова особа перебувала на посаді один рік. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.  Припинено повноваження члена Наглядової ради Жолинської Анас-
тасії Леонідівни. Рішення про припинення повноважень прийнято річними
Загальними зборами акціонерів від 12 квітня 2018 року. Повноваження по-
садової особи припинено з причини вичерпання терміну повноважень. По-
садова особа перебувала на посаді один рік. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. 

Обрано на посаду члена Наглядової ради Акуленка Юрія Володимиро-
вича. Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акці-
онерів від 12 квітня 2018р. Посадова особа обрана на посаду члена Наг-
лядової ради з терміном перебування на посаді 3 роки, згідно до вимог ста-
туту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Протягом останніх п'яти років посадова особа обій-
мала посади: ПрАТ "КУА "Форум" начальник юридичного департаменту.
Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, та не
є незалежним директором.  Обрано на посаду члена Наглядової ради На-
горнюк Людмилу Касимівну. Рішення про обрання прийнято річними За-
гальними зборами акціонерів від 12 квітня 2018р. Посадова особа обрана
на посаду члена Наглядової ради з терміном перебування на посаді 3 ро-
ки, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмі-
рі 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимос-

ті за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років
посадова особа обіймала посади: Гегнеральний директор ПрАТ "КУА "Фо-
рум". Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв,
та не є незалежним директором. Обрано на посаду члена Наглядової ра-
ди Юрушеву Наталю Дмитрівну. Рішення про обрання прийнято річними
Загальними зборами акціонерів від 12 квітня 2018р. Посадова особа обра-
на на посаду члена Наглядової ради з терміном перебування на посаді 3
роки, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у
розмірі 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти
років посадова особа обіймала посади: З 25.04.2008 по т.ч. - член наглядо-
вої ради ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" Посадова особа не є представни-
ком акцiонера або групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Об-
рано на посаду члена Наглядової ради Юрушеву Єлизавету Леонідівну. Рі-
шення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів від
12 квітня 2018р. Посадова особа обрана на посаду члена Наглядової ради
з терміном перебування на посаді 3 роки, згідно до вимог статуту. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади:
член наглядової ради ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ". Посадова особа не є
представником акцiонера або групи акцiонерiв, та не є незалежним дирек-
тором.  Обрано на посаду члена Наглядової ради Жолинську Анастасію
Леонідівну. Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами
акціонерів від 12 квітня 2018р. Посадова особа обрана на посаду члена
Наглядової ради з терміном перебування на посаді 3 роки, згідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років посадова особа
обіймала посади: з 01.04.09 р. по 12.05.16 р. - ТОВ "Готель Менеджмент",
генеральный директор; з 30.06.16 р. по 07.02.17 р. - ТОВ "Готель Менед-
жмент", консультант; з 08.02.17 по т.ч.- ТОВ "Готель Менеджмент", Прези-
дент. Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв,
та не є незалежним директором.  

Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Науменка Андрій
Володимировича. Зміни відбулись на підставі рішення річних Загальних
зборів акціонерів від 12 квітня 2018 року. Повноваження посадової особи
припинено з причини обрання нового складу Ревізійної комісії. Посадова
особа перебувала на посаді один рік. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
садова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Повшедної Тетяни Пет-
рівни. Зміни відбулись на підставі рішення річних Загальних зборів акціоне-
рів від 12 квітня 2018 року. Повноваження посадової особи припинено з
причини обрання нового складу Ревізійної комісії. Посадова особа перебу-
вала на посаді один рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Припинено пов-
новаження члена Ревізійної комісії Іващук Оксани Володимирівни. Зміни
відбулись на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12
квітня 2018 року. Повноваження посадової особи припинено з причини об-
рання нового складу Ревізійної комісії. Посадова особа перебувала на по-
саді один рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа  не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Іващук Оксану Володимирів-
ну. Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів
від 12 квітня 2018 року. Посадова особа обрана на посаду члена Ревізійної
комісії з терміном перебування на посаді 3 роки, згідно до вимог статуту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє
часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала по-
сади: ТОВ "Унібуд Фінанс", головний бухгалтер; з 01.03.2016 по т.ч.; ТОВ
"Аструм Капітал", головний бухгалтер; з 01.08.2011 по 29.02.2016р.   Обра-
но на посаду члена Ревізійної комісії Майстренка Євгена Васильовича. Рі-
шення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів від
12 квітня 2018 року. Посадова особа обрана на посаду члена Ревізійної ко-
місії з терміном перебування на посаді 3 роки, згідно до вимог статуту. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє
часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Володiє пакетом ак-
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цій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала по-
сади: З 11.12.17 . по теперішній час - ПрАТ "Компанія з управління актива-
ми "Форум", заступник начальника юридичного департаменту; з 21.07.16 .
по 07.12.17 - ТОВ "Гранд Менеджмент", директор за основним місцем ро-
боти; з 20.08.15. по 21.07.16. ТОВ "Гранд Менеджмент", директор за суміс-
ництвом; з 31.07.13  по 17.02.16 - ТДВ "Страхова компанія "Провіта", Т.В.О.
директора за основним місцем роботи;. з 17.02.16. по 08.11.16. ТДВ  "Стра-
хова компанія "Провіта",  на посаді Т.В.О  директора за сумісництвом; з
08.04.13. по 31.07.13. - ТТДВ "Страхова компанія "Провіта", посада - зас-
тупник начальника юридичного управління за основним місцем роботи.
Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Бабич Оксану Василівну. Рішен-
ня про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 12
квітня 2018 року. Посадова особа обрана на посаду члена Ревізійної комі-
сії з терміном перебування на посаді 3 роки, згідно до вимог статуту. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє час-
ткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала по-
сади: ПрАТ КУА "Форум", фахівець з фінансової роботи з 01.08.2011 р.; з
13.09.2017 р. по т.ч. менеджер з фінансової роботи-внутрішній аудитор. 

Обрано на посаду голови Наглядової ради Акуленка Юрія Володимиро-
вича. На посаду Голови Наглядової ради посадову особу обрано рішенням
Наглядової ради від 13 квітня 2017 року. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента у розмірі 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непога-

шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом остан-
ніх п'яти років посадова особа обіймала посади: ПрАТ "КУА "Форум", на-
чальник юридичного департаменту. Посадова особа не є представником
акцiонера або групи акцiонерiв, та не є незалежним директором.

Обрано на посаду голови Ревізійної комісії Майстренка Євгена Василь-
овича. На посаду Голови ревізійної комісії особу обрано рішенням ревізій-
ної комісії від 12 квітня 2018 року.  Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента
у розмірі 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти
років посадова особа обіймала посади: З 11.12.17 . по теперішній час -
ПрАТ "Компанія з управління активами "Форум", заступник начальника
юридичного департаменту; з 21.07.16 . по 07.12.17 - ТОВ "Гранд Менед-
жмент", директор за основним місцем роботи; з 20.08.15. по 21.07.16. ТОВ
"Гранд Менеджмент", директор за сумісництвом; з 31.07.13  по 17.02.16 -
ТДВ "Страхова компанія "Провіта", Т.В.О. директора за основним місцем
роботи;. з 17.02.16. по 08.11.16. ТДВ  "Страхова компанія "Провіта",  на по-
саді Т.В.О  директора за сумісництвом; з 08.04.13. по 31.07.13. - ТТДВ
"Страхова компанія "Провіта", посада - заступник начальника юридичного
управління за основним місцем роботи. 

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

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

Генеральний директор 
Таслицький Леонід Якович

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13433137
3. Місцезнаходження: 49019, Днiпро, Ударникiв,27
4. Міжміський код, телефон та факс: 0563703866 0563703866
5. Електронна поштова адреса: reagent@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: reagent.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

12.04.2018 року Загальними зборами затвержено граничну ринкову
вартiсть майна та послуг, що є предметом значного правочину,який гене-

ральний директор Товариства може вчинити вiд iменi Товариства одно-
осiбно i без доручення протягом не бiльш як одного року з дати прийняття
такого рiшення такими, що не перевищують 2100125-00 грн (два мільйони
сто тисяч сто двадцять п'ять грн 00 коп), що складає 25% ( двадцять п'ять
) вiдсоткiв вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi Товариства станом за 2017 рiк. За даними рiчної фiнансової звiтнос-
тi Товариства станом за 2017 рiк вартiсть активiв складає 8400500-00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 700 штук Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєструвались для участi у загальних зборах - 688 штук, у вiдсотках
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 98,285714% Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 688 штук Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 штук

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-
ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
"МЕТАЛIСТ" 2. Код за ЄДРПОУ 02972397 3. Місцезнаходження
58009, м.Чернiвцi, вул. Винниченка, 9 4. Міжміський код та телефон
0372243825 5. Електронна поштова адреса metallist@rcb-avant.com.ua 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет metalist.zvitat.com.ua 7. Вид особливої
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради това-

риства від 12.04.2018р. було переобрано Наглядову раду. Припинено
повноваження  членів Наглядової ради, які перебували на посаді з
29.04.2015р.: 1. Голова Наглядової ради Веретенко Євген Олександро-
вич, володіє 0,073% статутного капіталу емітента. 2. Член Наглядової ра-
ди Перпета Микола Юрiйович  володіє 50,2% статутного капіталу емітен-
та. 3. Член Наглядової ради Куцяк Ольга Семенiвна володіє 47.73% ста-

тутного капіталу емітента. Обрано на 3 роки: 1. Голова Наглядової ради
Веретенко Євген Олександрович, володіє 0.073% статутного капіталу
емітента.  Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Голова наглядової ради
з 27.12.2012 р. 2. Член Наглядової ради Перпета Микола Юрiйович  во-
лодіє  50,2%  статутного капіталу емітента. Попереднi посади за останнi
5 рокiв: Член Наглядової ради з 27.12.2012 р.  3. Член Наглядової ради
Куцяк Ольга Семенiвна володіє 47.73% статутного капіталу емітента. По-
переднi посади за останнi 5 рокiв: Член Наглядової ради з 27.12.2012 р.  

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадові особи не
надавали. Посадові особи непогашених судимостей не мають. 

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

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

Директор 
Панчук Олександр Георгiйович. 

12.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

(закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ", код за ЄДРПОУ
19151204, вул. Берегова, буд. 139, м. Дніпро, Дніпропетровська область,
49021, тел. (0562)32-55-11.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 17 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1.Повне найменування ПУБЛIЧ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "МЕТАЛIСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 02972397 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул..
Винниченка, 9 4. Міжміський код та телефон  0372243825 5. Електронна
поштова адреса metallist@rcb-avant.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет metalist.zvitat.com.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів.

2. Текст повідомлення. Загальнимии зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Завод "Металiст" 12.04.2018р. було прийняте рi-
шення: "Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного ро-
ку значних правочинiв, в тому числi:

- здiйснення будь-яких фiнансово-господарських операцiй, направле-
них на залучення фiнансування Товариства (зокрема, але не обмежу-
ючись, шляхом отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безпово-
ротної фiнансовоїдопомоги, випуску боргових цiнних паперiв, будь-яких iн-
ших способiв залучення коштiв, не заборонених чинним законодавством);

- укладання договорiв iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу това-
рiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчу-
ження якого не заборонене чинним законодавством;

- здiйснення операцiй з цiнними паперами i корпоративними правами, в
тому числi створення Товариством та/або за участi Товариства нових юри-
дичних осiб, внесення, сплата, передача Товариством в будь-якому розмi-
рiгрошових коштiв та/або будь-якого майна до статутних капiталiв таких

юридичних осiб в якостi оплати внескiв/вкладiв Товариства до статутних
капiталiв, часток та/або акцiй таких юридичних осiб;

- забезпечення зобов'язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, пе-
редачi майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не забо-
роненими чинним законодавством;

- здiйснення iнших фiнансово-господарських операцiй, передбачених
статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення дiяльнос-
тi Товариства чи третiх осiб.

Встановити граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, що можуть
вчинятись Товариством протягом року, у сумi 10 000 000,00 (десять мiльй-
онiв грн. 00 коп.) гривень. Визначити, що вчинення кожного значного пра-
вочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартостi
та iнших iстотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства."

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках) - 1636.66%. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi 611 тис. грн.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно з
перелiком станом на 06.04.2018 р.- 372 431 шт. Зареєструвались для учас-
тi у зборах акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями у кiлькостi 372
410 шт. "За" прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинен-
ня значних правочинiв проголосувало 372 410 голосуючих акцiй, "проти" -
не голосували.

3. Підпис . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор  Панчук Олександр Георгiй-
ович. 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА
ФІРМА "ДНІПРООБЛОПТТОРГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп.

Праці, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 31-07-51
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Товарно-сировинна фірма "Дніпрооблоптторг" (протокол № 1 від
16.04.2018 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є пред-
метом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за дани-

ми останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися
Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з ураху-
ванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонер-
ні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному директору Това-
риства.

Гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів - 5 000,0
тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 28 896,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
- 17,303014%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 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. Найменування посади:
Генеральний директорм 

Субботіна А.В. 
16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1.Повне найменування ПУБЛIЧ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "МЕТАЛIСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 02972397 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул..
Винниченка, 9 4. Міжміський код та телефон  0372243825 5. Електронна
поштова адреса metallist@rcb-avant.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет metalist.zvitat.com.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів.

2. Текст повідомлення. Загальнимии зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Завод "Металiст" 12.04.2018р. було прийняте рi-
шення: "Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного ро-
ку значних правочинiв, в тому числi:

- здiйснення будь-яких фiнансово-господарських операцiй, направле-
них на залучення фiнансування Товариства (зокрема, але не обмежу-
ючись, шляхом отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безпово-
ротної фiнансовоїдопомоги, випуску боргових цiнних паперiв, будь-яких iн-
ших способiв залучення коштiв, не заборонених чинним законодавством);

- укладання договорiв iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу това-
рiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчу-
ження якого не заборонене чинним законодавством;

- здiйснення операцiй з цiнними паперами i корпоративними правами, в
тому числi створення Товариством та/або за участi Товариства нових юри-
дичних осiб, внесення, сплата, передача Товариством в будь-якому розмi-
рiгрошових коштiв та/або будь-якого майна до статутних капiталiв таких

юридичних осiб в якостi оплати внескiв/вкладiв Товариства до статутних
капiталiв, часток та/або акцiй таких юридичних осiб;

- забезпечення зобов'язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, пе-
редачi майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не забо-
роненими чинним законодавством;

- здiйснення iнших фiнансово-господарських операцiй, передбачених
статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення дiяльнос-
тi Товариства чи третiх осiб.

Встановити граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, що можуть
вчинятись Товариством протягом року, у сумi 10 000 000,00 (десять мiльй-
онiв грн. 00 коп.) гривень. Визначити, що вчинення кожного значного пра-
вочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартостi
та iнших iстотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства."

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках) - 1636.66%. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi 611 тис. грн.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно з
перелiком станом на 06.04.2018 р.- 372 431 шт. Зареєструвались для учас-
тi у зборах акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями у кiлькостi 372
410 шт. "За" прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинен-
ня значних правочинiв проголосувало 372 410 голосуючих акцiй, "проти" -
не голосували.

3. Підпис . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор  Панчук Олександр Георгiй-
ович. 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА
ФІРМА "ДНІПРООБЛОПТТОРГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп.

Праці, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 31-07-51
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Товарно-сировинна фірма "Дніпрооблоптторг" (протокол № 1 від
16.04.2018 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є пред-
метом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за дани-

ми останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися
Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з ураху-
ванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонер-
ні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному директору Това-
риства.

Гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів - 5 000,0
тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 28 896,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
- 17,303014%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 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. Найменування посади:
Генеральний директорм 

Субботіна А.В. 
16.04.2018 р.

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 

«Науково-виробниче підприємство «Система» 
2. Код за ЄДРПОУ: 32133730
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20
5. Електронна поштова адреса: bumagi@jst-systema.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: systema-tv.com
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 
13.04.2018 рішенням наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» (про-

токол №6) припинено виконання обов'зків Т.в.о. Генерального директо-
ра ПрАТ «НВП «Система» Худошиним Григорієм Івановичем в зв'язку з 
рішенням про припенення дії контракту з Т.в.о Генерального директора 
та обранням на посаду Генеральтного директора ПрАТ «НВП «Система».
Худошин Г.І. володіє часткою у статутному капіталі емітента у размірі 
0,0025%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.На посаді т.в.о. Генерального директора перебував з 12.07.2017. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

13.04.2018 рішенням наглядової ради ПрАТ «НВП»Система» (про-
токол №6) з 14.04.2018 терміном на 1 рік обрано на посаду Генераль-
ного директора ПрАТ «НВП «Система» Вовк Сергія Анатолійовича, 
акціями товариства не володіє.Непогашених судимостей за корисливі 
злочини немає. Останні 5 років працював на посаді заступника нач.
територіальної державної інспекції з питань праці у Харк. обл. Посадо-
ва 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. т.в.о. Генерального директора  Худошин Григорій Іванович
13.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниче пІдприЄмСтво «СиСтема»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1.Повне найменування ПУБЛIЧ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "МЕТАЛIСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 02972397 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул..
Винниченка, 9 4. Міжміський код та телефон  0372243825 5. Електронна
поштова адреса metallist@rcb-avant.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет metalist.zvitat.com.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів.

2. Текст повідомлення. Загальнимии зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Завод "Металiст" 12.04.2018р. було прийняте рi-
шення: "Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного ро-
ку значних правочинiв, в тому числi:

- здiйснення будь-яких фiнансово-господарських операцiй, направле-
них на залучення фiнансування Товариства (зокрема, але не обмежу-
ючись, шляхом отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безпово-
ротної фiнансовоїдопомоги, випуску боргових цiнних паперiв, будь-яких iн-
ших способiв залучення коштiв, не заборонених чинним законодавством);

- укладання договорiв iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу това-
рiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчу-
ження якого не заборонене чинним законодавством;

- здiйснення операцiй з цiнними паперами i корпоративними правами, в
тому числi створення Товариством та/або за участi Товариства нових юри-
дичних осiб, внесення, сплата, передача Товариством в будь-якому розмi-
рiгрошових коштiв та/або будь-якого майна до статутних капiталiв таких

юридичних осiб в якостi оплати внескiв/вкладiв Товариства до статутних
капiталiв, часток та/або акцiй таких юридичних осiб;

- забезпечення зобов'язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, пе-
редачi майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не забо-
роненими чинним законодавством;

- здiйснення iнших фiнансово-господарських операцiй, передбачених
статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення дiяльнос-
тi Товариства чи третiх осiб.

Встановити граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, що можуть
вчинятись Товариством протягом року, у сумi 10 000 000,00 (десять мiльй-
онiв грн. 00 коп.) гривень. Визначити, що вчинення кожного значного пра-
вочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартостi
та iнших iстотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства."

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках) - 1636.66%. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi 611 тис. грн.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно з
перелiком станом на 06.04.2018 р.- 372 431 шт. Зареєструвались для учас-
тi у зборах акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями у кiлькостi 372
410 шт. "За" прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинен-
ня значних правочинiв проголосувало 372 410 голосуючих акцiй, "проти" -
не голосували.

3. Підпис . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор  Панчук Олександр Георгiй-
ович. 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА
ФІРМА "ДНІПРООБЛОПТТОРГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп.

Праці, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 31-07-51
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Товарно-сировинна фірма "Дніпрооблоптторг" (протокол № 1 від
16.04.2018 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є пред-
метом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за дани-

ми останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися
Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з ураху-
ванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонер-
ні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному директору Това-
риства.

Гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів - 5 000,0
тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 28 896,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
- 17,303014%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 56 406 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 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. Найменування посади:
Генеральний директорм 

Субботіна А.В. 
16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-
ВОРІЖХЛІБ". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381522. Місцезнаходження:
50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1. Міжміський
код, телефон та факс: 056-405-37-23. Електронна поштова адреса:
krh@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 00381516.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради від 16.04.2018 року (протокол №2018/04/16

від 16.04.2018р.), в зв'язку зі звільненням керівника, звільнено: Директор
Малашенко Сергій Федорович (паспорт АМ 718109 Бабушкінським РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 09.07.2002), розмір паке-
та акцій: 0%. На посаді перебував з 24.02.2015р. по 17.04.2018р. Обрано з
18.04.2018 року: Директор Налбантов Ігор Олександрович (паспорт ВВ
725563 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 02.04.1999), розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років зай-
мав інші посади: директор ТОВ "ТД "Золотий урожай", керівник проекту
ТОВ "ТК "Золотий урожай", керівник проекту ТОВ "Лауффер Україна", ви-
конавчий директор ТОВ "Зернопродукт", керівник проекту по будівництву
хлібозаводу ТОВ "СП "Київ-Захід". На посаду обраний безстроково на не-
визначений термін. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не мають.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДУБНОБУДМАТЕРIАЛИ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ДУБНОБУДМАТЕРIАЛИ"; 00130671;  35600, Рiвненська об-
ласть, Дубенський р-н, м.Дубно, вул.Промислова, буд.11, тел. (03656) 4-
63-02

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕАВТОШЛЯХБУД"

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 акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД"; 31435931; 33000, Рiвненська об-
ласть,  м.Рiвне, вул.Соборна, 446; (0362) 64-20-15

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: https://rivneavtoshlyahbud.pat.ua

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ 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 використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 13.04.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 13.04.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 100
на суму 96 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
96 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 18,91%

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 О.Ф.  
16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13433137
3. Місцезнаходження: 49019,м. Днiпро, Ударникiв,27
4. Міжміський код, телефон та факс: 0563703866 0563703866
5. Електронна поштова адреса: reagent@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: reagent.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 12.04.2018 р прийняли рiшення про

змiну складу посадових осiб, а саме: 
- припинити повноваження Генерального директора Товариства Матвi-

єнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинс-
ький РВ ДМУ УМВС України)Часткою, якою володiє в статутному капiталi
0,0% Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Особа перебувала на посадi з 07.09.2010 по даний момент

- обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй Анатолiйович (пас-
порт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України)Час-
ткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Протягом останнiх п'яти ро-
кiв обiймав посаду: з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ
"Реагент". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.Обрано на один рiк.

- припинення повноваження  у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна (паспорт АЕ 359328 вiд
05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). На посадi перебувала
з 14.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2018 р. термiном
на один рiк ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна (паспорт АЕ 359328 Ба-
бушинський РВ ДМУ УМВС України). Володiє часткою в статутному капi-
талi емiтента 0.1429%. Останнi пять рокiв працювала начальником вiддi-
лу маркетингу вед.препаратiв на ПрАТ РЕАГЕНТ з 02 березня 2016-пен-
сiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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
Генеральний директор Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (інфор-
мація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
I Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «ЗеленБУд» 2. Організаційно-правова форма : 
Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження : 79031, Львiв, 
Стрийська,129 4. Код за ЄДРПОУ: 20761706 5. Міжміський код та телефон, факс: 
(032) 234-47-18, 234-47-17 6. Електронна поштова адреса: ZTLENBUD@emitent.
net.ua 7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну складу посадових осіб

II текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Зеленбуд» (протокол №1/18 

від 13.04.2018 р.) достроково припинено повноваження: 
- Голова Наглядової ради Петрук Сергій Іванович. Володiє часткою в статут-

ному капiталi емiтента в розмірі 0,071990 % (1169 голосуючих акцій). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2015 р. Підстава - переобрання Наглядової 
ради Товариства.

- член Наглядової ради Синюга Любов Ярославівна. Особа є представником 
акціонера ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (код за ЄДРПОУ - 22334753), який володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмірі 38,816607 % (630313 голосуючих 
акцій). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2015 р. Підстава - переоб-
рання Наглядової ради Товариства.

- член Наглядової ради Муштук Тетяна Володимирівна. Володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента в розмірі 16,996926 (276000 голосуючих акцій). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2015 р. Підстава - переобрання На-
глядової ради Товариства.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Зеленбуд» (протокол №1/18 
від 13.04.2018 р.) обрано на посаду: 

- Голова Наглядової ради Петрук Сергій Іванович. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента в розмірі 0,071990 % (1169 голосуючих акцій). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення -3 роки. 
Посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років - Президент ПрАТ КУА 
«Карпати-інвест» .

- член Наглядової ради Синюга Любов Ярославівна. Особа є представником 
акціонера ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (код за ЄДРПОУ - 22334753), який володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмірі 38,816607 % (630313 голосуючих 
акцій). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк 
призначення -3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років - 
юрисконсульт ПрАТ КУА.

- член Наглядової ради Муштук Тетяна Володимирівна. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента в розмірі 16,996926 % (276000 голосуючих акцій). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призна-
чення -3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років - Головний 
менеджер ТДВ «Торгпреса».

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

Голова правління  муштук володимир петрович.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

приватне аКцІонерне товариСтво «виШнІв-
СЬКий ливарно-КовалЬСЬКий Завод» (код за 
ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон (факс) – 
(04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет - www.vlkz.com.ua. Вид особливої інформації – 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 13.04.18р. прийнято рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів виготовлен-
ня продукції на граничну сукупну вартість 50000 тис. грн. Вартість активів за 
даними останньої річної фінансової звітності – 14179 тис. грн. Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності – 352,63 %. Загальна кількість голосую-
чих акцій – 1350424 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 818844 шт., кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення – 815784шт., «проти» – 0 шт. 

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

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

в.о. директора  Головін в.м. 13.04.18р.

повідомлення про доповнення в тексті публікації 
приватне акціонерне товариство «Івано-долинський спецкар'єр» 

(ЄДРПОУ 05471862) повідомляє про доповнення в тексті публікації особ-
ливої інформації (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 та 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства), яка була опублікована у Відомостях НКЦПФР 
№69 від 11.04.2018 р.

Повне найменування юридичної особи-власника пакета акцій: Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Медико-фармацевтична компанія «Рідан-
інжинірінг; код ЕДРПОУ 24360789, адреса:04119 м.Київ, Шевченківський, 
вул.Сім'ї Хохлових, 15, оф.511.

Голова правління  довжаниця Галина василівна 

приватне аКцІонерне товариСтво «Івано-долинСЬКий СпецКар’Єр»

річна інформація 
прат «Городоцький кар’єр» 

за 2017 рік,
емітент який здійснив приватне (закрите)  

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Го-

родоцький кар’єр», 00372121, місцезнаходження 81555, Львівська обл., 
Городоцький р-н, с.Малий Любiнь, тел.. 0674134553

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: gkarier.emiti.net

прат «ГородоцЬКий Кар’Єр» 

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 
«Авiацiйно-транспортне пiдприємство «Артем-авiа»; код за ЄДРПОУ – 
22864221; місцезнаходження - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; між-
міський код та телефон - (044)484-66-41.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 16.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію - http://22864221.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво  
«авIацIйно-транСпортне пIдприЄмСтво «артем-авIа»

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 нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне 
товариСтво 
"ХерСон-авто"

2. Код за ЄДРПОУ 03112900
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, Миколаївське 

шосе 5-й км.
4. Міжміський код, телефон та факс 0552 373200 0552 372985
5. Електронна поштова
адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2018р. 
Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з 
фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не переви-
щує 40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 
правочинiв: 40000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 18 443 тис. грн; спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 216,88445 %; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 434 460; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення: 0.

Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2018р. 
Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: договори застави 
(iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового 
поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, 
що передається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує  
200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, ви-
значених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 
правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 18 443 тис. грн; спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):  
1084,42227 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 
434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання 
фiнансової допомоги, загальний сукупний розмiр яких не перевищує  
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 
правочинiв: 100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 18 443 тис. грн; спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 542,21114 %; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 434 460; кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 434 460; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

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

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

2. Найменування посади Зеньков Володимир Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 13.04.2018

(дата)

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво «житомир-авто», 
03112857, 10004, Житомирська область, 
Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богун-
ська, буд. 1-А, (0412) 516986

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

12.04.2018р. 

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

zhytomir-avto.ukravto.ua

4. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи 
- підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітності.

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«Екаунт», 31133478

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв були 
проведені 14.04.2017 р.
Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2.Обрання Голови та секретаря рiчних 
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. 
3.Затвердження регламенту роботи рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
4.Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 5.Звiт Наглядової Ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 6.Звiт Ревiзiйної 
Комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї 
Товариства. 7.Затвердження рiчного звiту 
Товариства, у тому числi фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк. 8.Розподiл 
прибутку (визначення порядку покриття 
збиткiв) за пiдсумками дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi. 9.Попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом року.  
10.Внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у новiй 
редакцiї та затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства. 11.Визначення 
уповноваженої особи на пiдписання нової 
редакцiї Статуту Товариства та на 
здiйснення дiй з державної реєстрацiї 
Статуту. 12.Затвердження Положення про 
Наглядову Раду Товариства, визначення 
уповноваженої особи на його пiдписання. 
13.Припинення повноважень членiв 
Наглядової Ради. 14.Обрання членiв 
Наглядової Ради. 15.Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової Ради, встановлення розмiру їх 
винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової 
Ради.
Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного зборів, відсутні. 
Результати розгляду питань порядку 
денного: З усіх питань порядку денного 
зборів, були прийняті рішення. 

6. Інформація про 
дивіденди.

За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

Генеральний директор ____________ деркач олег валентинович
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "ПентоПак"
2. Код за ЄДРПОУ 20620489
3. Місцезнаходження 08300, м. Бориспiль, вул. Бровар-

ська, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс 044 281 24 16, 04595 64508
5. Електронна поштова адреса factory@pentopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pentopak.com

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ПентоПак» (Протокол вiд 12.04.2018 р.) 

Лозовий Владлен Анатолiйович переобраний Генеральним директором 
ПрАТ «ПентоПак». Строк на який обрано: обраний строком на один рiк. 
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: спецiалiст з методiв 
розширення ринку збуту ДП «Атлантiс-Пак Україна». Часткою в статутному 
капiталi ПрАТ «ПентоПак» не володiє. Непогашених судимостей за посадовi 
злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Фiзична осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надала.

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

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

2. Найменування посади Лозовий Владлен Анатолiйович
 Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “пентопаК”

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво "КоСтянти-
нIвСЬКий плодоовоч", 
01558589 Донецька, Костянтинiвський, 
85107, м. Костянтинiвка, вул. Мирошни-
ченко, 15 тел. 0627224342,

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

13.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

http//plodoovoch.pat.ua

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

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

пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «мирнодо-
линСЬКий доСлІдно-
еКСперименталЬний 
Завод», 05766095, Луганська область , 
Попаснянський р-н, 93280, смт.Тошківка, 
+380504721255

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

16.04.2018

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

www.mo-ez.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
аудиторська фірма «Аудит КОНТО», 
32896044

5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори були призна-
чені Наглядовою радою на 28.04.2017 р. Збори не відбулися в наслідок 
100% неприбуття акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах. Позачергові загальні збори не проводились.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному періоді не нарахо-
вувались та не сплачувались

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

найменування
показника

період
звітний попере-

дній
Усього активів 2868 3399
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1077 1136
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1427 1678
Сумарна дебіторська заборгованість 234 310
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 126
Власний капітал 2049 1890
Статутний капітал 336 336
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 168 9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 819 1509
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-0.05 -0.05

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

-0.05 -0.05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1343520 1343520
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

Голова правління  Гаук олександр Борисович.

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 «ЗаБIр'я»

2. Код за ЄДРПОУ: 00476665
3. Місцезнаходження: 08145, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

с. Забiр'я
4. Міжміський код, телефон та факс: /04598/ 34-1-92
5. Електронна поштова адреса: zabirja@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах 
ПрАТ «ЗАБIР'Я» вiд 13.04.2018 р. (Протокол № 28 рiчних загальних 
зборiв ПрАТ «ЗАБIР'Я» вiд 13.04.2018 р.) вирiшили попередньо надати 
згоду на укладання значних правочинiв (кредитних угод, договорiв за-
стави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання договорiв надан-
ня послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi 
будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих 
Загальних зборiв Товариства, на суму не бiльш як 50% сукупної вартостi 
активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк на загальну сукупну суму/
вартiсть не бiльш 15471,00 тис. грн. (п'ятнадцять мiльйонiв чотириста 
сiмдесят одна тисяча гривень 00 коп.) та надати директору Товариства 
повноваження на пiдписання вищезазначених правочинiв. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 
2017 р. склала 30942,0 тис.грн. (тридцять мiльйонiв дев'ятсот сорок двi 
тисячi грн. 00 коп.). 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Строєва Олена Валентинiвна, 
16.04.2018.
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон 
емітента

приватне акцiонерне товари-
ство «вiнницяфармацiя», 
01974968, 02166 Київська об-
ласть . м.Київ лiсовий 
проспект, буд.39-а, (044) 
518-52-21

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

16.04.2018 

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

http://apteca.com.ua/

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

аудиторська фірма «TABІ», 
23101867

5. Інформація про загальні збори . черговi загальнi збори акцiонерiв 
скликались 14.04.2017 року . Порядок денний : 1. Обрання лiчильної 
комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження 
регламенту рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.  
4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть в 2016 роцi, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Розгляд 
висновку незалежного аудитора за результатами аудиторської перевiрки 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками його розгляду. 6. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження 
порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством в 2016 роцi, та 
прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. 9. Прийняття рiшення про 
змiну типу Товариства. 10. Прийняття рiшення про змiну найменування 
Товариства.
11. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новiй редакцiї. 12. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 13. Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. 14. Встановлення розмiрiв винагоро-
ди для голови i членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, якi укладатимуться з ними, та обрання особи, яка вiд 
iменi Товариства уповноважується на пiдписання цих договорiв. 15. 
Внесення змiн до Положення про Загальнi збори, Положення про 
Наглядову раду i Положення про Правлiння Товариства шляхом 
затвердження їх в новiй редакцiї. 
Пропозицiї щодо питань порядку денного були запропонованi головою 
Наглядової ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Загальнi 
збори акцiонерiв розглянули всi питання порядку денного. Результати 
прийняття рiшень щодо кожного питання порядку денного наступнi:
1. обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акціонерів Товариства 
у складi3-х осiб: - голова Лiчильної комiсiї - ШкарандаТетяна 
Олександрiвна ( бухгалтер Товариства ) , - член Лiчильної комiсiї - Кова-
ленко Надiя Вiкторiвна ( комерцiйний директор), - член Лiчильної комiсiї 
- Iванова Раїса Василiвна ( головний бухгалтер ). 2. затвердити регла-
мент рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдачу - до 30 хв., виступи в 
дебатах - до 5 хв., вiдповiдi на запитання - до 3 хв. Питання доповiдачам 
ставляться в уснiй формi, заяви на виступ подаються у письмовiй формi. 
Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється, i тiльки 
один раз. Голосування проводиться бюлетенями, за принципом:  
1 голосуюча акцiя - 1 голос, крiм кумулятивного голосування. Збори 
проводяться з перервою на 5 хвилин пiсля голосування по проектам 
рiшень кожного питання порядку денного для надання можливостi 
лiчильнiй комiсiї провести пiдрахунок голосiв, оформити протокол i 
пiдготуватися для надання учасникам зборiв iнформацiї про результати 
голосування i прийнятi рiшення. Оголошення результатiв голосування та 
прийнятих рiшень здiйснює голова лiчильної комiсiї. 3. прийняти звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк до уваги. 4. 1). затвердити звiт Наглядової ради 
Товариства про дiяльнiсть в 2016 роцi. 2). визнати дiяльнiсть Наглядової 
ради Товариства у 2016 роцi задовiльною. 5. Затвердити висновок 
незалежного аудитора за результатами аудиторської перевiрки рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 6. 1). Затвердити звiт 
Правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 
рiк 2). Визнати дiяльнiсть Правлiння у 2016 роцi задовiльною 7. Затвер-
дити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 8. Чистий прибуток в сумi 
40 747,07 грн., який отриманий за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2016 р., розподiлити наступним чином: а) 
2037,35 грн. або 5% чистого прибутку направити на формування

резервного капiталу Товариства б) 38 709,72 грн. або 95 % чистого 
прибутку направити на поповнення обiгових коштiв Товариства; в) 
Дивiденди не нараховувати i не сплачувати. 9. Змiнити тип Товариства з 
«публiчного» на «приватний». 10. Змiнити найменування Товариства: 1). 
Повне найменування Товариства українською мовою: з Публiчного 
акцiонерного товариства «Вiнницяфармацiя» на Приватне акцiонерне 
товариство «Вiнницяфармацiя». 2). Скорочене найменування Товариства 
українською мовою: з ПАТ «Вiнницяфармацiя» на 
ПрАТ «Вiнницяфармацiя». 11. Рiшення не прийнятi: 1)Внести змiни та 
доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Затвердити статут Товариства в новiй редакцiї. 2). Уповноважи-
ти голову Правлiння Гасевича Володимира Володимировича пiдписати 
статут Товариства в новiй редакцiї. 3). Уповноважити голову Правлiння 
Гасевича Володимира Володимировича забезпечити проведення 
державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї. 12. Припинити 
повноваження голови Наглядової ради Кощея Олександра Олексiйовича 
i членiв Наглядової ради: Пустовiта Iгоря Олександровича, Варченко 
Андрiя Вiталiйовича, Масленнiкова Олександра Георгiйовича в зв»язку з 
закiнченням термiну перебування їх на цих посадах. 13. Згiдно 
результатiв кумулятивного голосування, на пiдставi протоколу Лiчильної 
комiсiї про пiдсумки голосування, членами Наглядової ради Товариства 
обранi: 1. Колоколов Вiталiй Геннадiйович 2. Решетняк Валентин 
Вiталiйович 3. Капусенко Євген Олександрович 4. Пустовiт Iгор Олексан-
дрович 5. Кощей Олександр Олексiйович 14. 1). Повноваження голови i 
членiв Наглядової ради Товариства здiйснювати на безоплатнiй основi. 
2). Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з 
головою i членами Наглядової ради Товариства. 3). Уповноважити голову 
Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi 
договори з головою i членами Наглядової ради. 15. Рiшення не прийнятi: 
1). Внести змiни та затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства в новiй редакцiї. 2). Внести змiни та затвердити Положення 
про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. 3). Внести змiни та 
затвердити Положення про Правлiння Товариства в новiй редакцiї. 
позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликались 15.12.2017 р. 
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження регламенту позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про змiну типу 
Товариства.
4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 5. Внесення 
змiн i доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його в 
новiй редакцiї. 6. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання 
статуту Товариства вiд iменi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
Затвердження уповноваженої особи на проведення державної реєстрацiї 
статуту Товариства в новiй редакцiї. 7. Внесення змiн до Положення про 
Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про 
Правлiння Товариства шляхом затвердження їх в новiй редакцiї. 8. 
Прийняття рiшення про надання згоди на продаж примiщення аптеки 
№91 i землi, на якiй вона розташована, та розмiщення отриманих вiд 
продажу цього майна коштiв в банку на депозитному рахунку Товариства. 
Надання повноважень головi Правлiння Товариства на здiйснення всiх 
необхiдних дiй щодо вчинення (виконання ) вiд iменi Товариства продажу 
вказаного майна та розмiщення отриманих вiд продажу коштiв на 
депозитному рахунку в банку. 9. Прийняття рiшення про надання згоди на 
вчинення Товариством значного правочину з укладання мiж ПАТ 
«Вiнницяфармацiя» i Вiнницькою мiською радою 4-х договорiв на 
встановлення земельного сервiтуту на частку прибудинкових територiй 
аптек № 9, 314, 4, 12 термiном на 10 рокiв за попереднiм обрахунком їх 
на загальну суму 2 178 000,00 грн. ( два мiльйони сто сiмдесят вiсiм 
тисяч грн. 00 коп.). Надання повноважень головi Правлiння Товариства 
на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних договорiв, додаткiв i 
доповнень до них.
Пропозицiя провести позачерговi Загальнi збори акцiонерiв та пропозицiї 
щодо питань порядку денного були запропонованi головою Наглядової 
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Загальнi збори 
акцiонерiв розглянули всi питання порядку денного. Результати прийнят-
тя рiшень щодо кожного питання порядку денного наступнi: 1. Обрати 
лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства iз 
3 осiб у складi: 
- голова лiчильної комiсiї - ШкарандаТетяна Олександрiвна ( бухгалтер 
Товариства ) - член лiчильної комiсiї - Коваленко Надiя Вiкторiвна ( 
комерцiйний директор) - член лiчильної комiсiї - Iванова Раїса Василiвна 
( головний бухгалтер ) 2. Затвердити регламент рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв: доповiдачу - до 30 хв., виступи в дебатах - до 5 хв., вiдповiдi 
на запитання - до 3 хв. Питання доповiдачам ставляться в уснiй формi, 
заяви на виступ подаються у письмовiй формi. Акцiонер може виступати 
тiльки з питання, яке обговорюється, i тiльки один раз. Голосування 
проводиться бюлетенями, за принципом: 1 голосуюча акцiя - 1 голос для 
вирiшення кожного з питань, винесених на голосування. 

приватне аКцIонерне товариСтво «вIнницяфармацIя»
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Збори проводяться з перервою на 5 хвилин пiсля голосування по проектам 
рiшень кожного питання порядку денного для надання можливостi лiчильнiй 
комiсiї провести пiдрахунок голосiв,оформити протокол i пiдготуватися для на-
дання учасникам зборiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi 
рiшення. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює 
голова лiчильної комiсiї. 3. Змiнити тип Товариства з «публiчного» на «приват-
ний». 4. 1). Змiнити найменування Товариства: 1.1. Повне найменування Това-
риства українською мовою: з Публiчного акцiонерного товариства 
«Вiнницяфармацiя» на Приватне акцiонерне товариство «Вiнницяфармацiя». 
1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: з  
ПАТ «Вiнницяфармацiя» на ПрАТ «Вiнницяфармацiя». 5. Внести змiни i допо-
внення до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. За-
твердити статут Товариства в новiй редакцiї. 6. 1). Уповноважити голову 
Правлiння Гасевича Володимира Володимировича пiдписати статут Товари-
ства в новiй редакцiї. 2). Уповноважити голову Правлiння Гасевича Володими-
ра Володимировича забезпечити проведення державної реєстрацiї статуту 
Товариства в новiй редакцiї. 7. 1). Внести змiни та затвердити Положення про 
Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї.
2). Внести змiни та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в 
новiй редакцiї. 3). Внести змiни та затвердити Положення про Правлiння Това-
риства в новiй редакцiї. 8. 1). Надати згоду на продаж примiщення аптеки №91 
i землi, на якiй вона розташована, за адресою: Вiнницька область, Липовець-
кий район, смт.Турбiв, вул. Миру, буд. 103 за цiною не нижчою їх ринкової 
вартостi, яка визначена незалежними експертами - суб»єктами оцiночної 
дiяльностi ФО-П Жуком В.М. ( iдентифiкацiйний код 2450919870 ) i ТОВ « Га-
рант Премiум Плюс» ( ЄДРПОУ 39317127 ) станом на 01.08.2017 р. та

затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства 08.09.2017 р. (протокол 
№6), а саме: - ринкова вартiсть примiщення аптеки №91 - 149 087,00 грн. ( сто 
сорок дев»ять тисяч вiсiмдесят сiм грн. 00 коп. ), без ПДВ; - ринкова вартiсть 
землi, на якiй розташована аптека №91, - 48 990,00 грн. ( сорок вiсiм тисяч 
дев»ятсот дев»яносто грн. 00 коп. ), без ПДВ. 2). Надати повноваження головi 
Правлiння Товариства на здiйснення всiх необхiдних дiй, в тому числi на укла-
дання вiдповiдного договору купiвлi- продажу, щодо вчинення (виконання ) вiд 
iменi Товариства продажу примiщення аптеки №91 i землi, на якiй вона розта-
шована, за адресою: Вiнницька область, Липовецький район, смт.Турбiв, 
вул. Миру, буд. 103. 3). Надати повноваження головi Правлiння Товариства на 
здiйснення всiх необхiдних дiй, в тому числi на укладання вiдповiдного догово-
ру з банком, щодо розмiщення коштiв, отриманих вiд продажу примiщення ап-
теки №91 i землi, на якiй вона розташована, за адресою: Вiнницька область, 
Липовецький район, смт.Турбiв, вул. Миру, буд. 103, на депозитному рахунку 
Товариства. 9. Рiшення не прийнятi : 1). Надати згоду на вчинення Товариством 
значного правочину з укладання мiж ПАТ «Вiнницяфармацiя» i Вiнницькою 
мiською радою 4-х договорiв на встановлення земельного сервiтуту на частку 
прибудинкових територiй аптек № 9, 314, 4, 12 за адресами вiдповiдно: вул. За-
мостянська, буд. 14, вул. М. Ващука, буд. 14, вул. Пирогова, буд. 17, вул. Во-
лошкова, буд. 9 термiном на 10 рокiв за попереднiм обрахунком їх на загальну 
суму 2,178 млн. грн. ( перевищує 10 % вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк). 2). Уповноважити голову Правлiння на 
пiдписання вiд iменi Товариства вказаних договорiв, додаткiв i доповнень до 
них.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

рІчна ІнформацІя За 2017 рік
емітента цінних паперів 

(для опублікування в офіційному 
друкованому виданні )

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«Завод пластмас»; ідентифікаційний код юридичної особи: 04593190; міс-
цезнаходження: вул. Шахтарська, 5, м. Київ, 04074; міжміський код і теле-
фон емітента: (044) 430-27-83. 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018 
року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://zavodplastmas.kiev.ua/news/. 4. Найменування, 
ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма товариство з обме-
женою відповідальністю «Інтелект-сервіс», 30489017. 

5. Інформація про загальні збори. Чергові, річні загальні збори акціоне-
рів Товариства відбулися 26.04.2017 року. Перелік питань, що розглядали-
ся на Загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії Товариства. 2. Об-
рання Президії та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Зміна типу Товариства. 4. Затвердження Статуту Товариства в новій ре-
дакції. 5. Звіт Генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Ухвалення рі-
шення за результатами звіту Генерального директора Товариства про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Ухвалення рі-
шення за результатами звіту Наглядової ради Товариства про результати 
роботи за 2016 рік. 7. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту й висновку Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження річного звіту, у тому числі 
річного бухгалтерського балансу Товариства, за 2016 рік. 9. Розподіл при-
бутку Товариства за 2016 рік. 10. Ухвалення рішення про припинення по-
вноважень членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Нагля-
дової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Про 
надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладання 
договорів із членами Наглядової ради Товариства. 13. Припинення дії По-
ложення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.  
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 15. участь ПАТ «Завод 
пластмас» у соціальному проекті «Art For Life».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова Рада Товариства.

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

Генеральний директор  підпис  Шпаківська Ю.Ю. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Завод плаСтмаС»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
21560766. 3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18.  
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-58-76 (044) 246-43-78. 5. 
Електронна поштова адреса: E.klinovskyi@ukrtelecom.ua. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist. 7. Вид особливої 
інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

текст повідомлення. 1. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 
12.04.2018р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради 
ПАТ «Укртелеком», а саме: Нетудихати Леонiда Iвановича - Голови Нагля-
дової Ради ПАТ «Укртелеком». Голова Наглядової ради Нетудихата Леонiд 
Iванович на розкриття паспортних даних згоди не дав. Володiє акцiями  
ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд ста-
тутного капiталу. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На 
посадi перебував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.

2. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»,на термiн до припинення повнова-
жень, а саме: Нетудихати Леонiда Iвановича - Члена Наглядової Ради  

ПАТ «Укртелеком». Член Наглядової ради Нетудихата Леонiд Iванович на 
розкриття паспортних даних згоди не дав. Володiє акцiями ПАТ «Укртеле-
ком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного 
капiталу. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. З жовтня 
2013 – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», березень 2010 – гру-
день 2011 – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту 
iнформацiї України.

3. Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 
12.04.2018р. (Протокол № 642 вiд 12.04.2018р.), обрано Голову Наглядової 
Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повноважень, а саме: 
Нетудихати Леонiда Iвановича - Голови Наглядової Ради ПАТ «Укртеле-
ком». Голова Наглядової ради Нетудихата Леонiд Iванович на розкриття 
паспортних даних згоди не дав. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у 
кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. 
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. З жовтня 2013 – Голо-
ва Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», березень 2010 – грудень 2011 – Го-
лова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї Украї-
ни.

4. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено по-
вноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: 
Баринова Олександра Олексiйовича - члена Наглядової Ради ПАТ «Укрте-

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
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леком». Баринов Олександр Олексiйович на розкриття паспортних даних 
згоди не дав. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що 
складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. На посадi перебував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй 
час.

5. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повнова-
жень, а саме: Баринова Олександра Олексiйовича - члена Наглядової Ради 
ПАТ «Укртелеком». Баринов Олександр Олексiйович на розкриття паспорт-
них даних згоди не дав. 2015 – 2017р. АТ «СКМ» на посадi – директора з 
розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу, 02.2014 - 12.2014 - Го-
лова ПАТ «Укртелеком»; - 12.2010 – 02.2014 – Головний виконавчий дирек-
тор ТОВ «АСТЕЛIТ». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 
100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. 

6. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено по-
вноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: 
Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради ПАТ «Укртеле-
ком». Павленко Людмила Миколаївна на розкриття паспортних даних згоди 
не дала. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що скла-
дає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. На посадi перебувала з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.

7. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повнова-
жень, а саме: Павленко Людмилу Миколаївну - члена Наглядової Ради  
ПАТ «Укртелеком». Павленко Людмила Миколаївна на розкриття паспорт-
них даних згоди не дала. З 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної 
компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юри-
дична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової 
Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 
100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. 

8. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено 
повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а 
саме: Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової Ради ПАТ «Ук-
ртелеком». Муковнiн Сергiй Олексiйович на розкриття паспортних даних 

згоди не дав. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що 
складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. На посадi перебував з 26.04.2017 р. по 
теперiшнiй час.

9. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повнова-
жень, а саме: Муковнiна Сергiя Олексiйовича - члена Наглядової Ради ПАТ 
«Укртелеком». Муковнiн Сергiй Олексiйович на розкриття паспортних даних 
згоди не дав. З 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоратив-
них фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013 – iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 
3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями 
ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд ста-
тутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

10. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено по-
вноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: 
Тимошенка Михайла Костянтиновича - члена Наглядової ради - незалежно-
го директора ПАТ «Укртелеком». Тимошенко Михайло Костянтинович на 
розкриття паспортних даних згоди не дав. Судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. Посадова особа не являється акцiонером, пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв, акцiями ПАТ «Укртелеком» не 
володiє. Тимошенко Михайло Костянтинович є незалежним директором 
ПАТ «Укртелеком». На посадi перебував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй 
час. На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено), 
нiкого не обрано.

11. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», 
якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено по-
вноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: 
Буцана Євгена Анатолiйовича – члена Наглядової ради - незалежного ди-
ректора ПАТ «Укртелеком». Буцан Євген Анатолiйович на розкриття пас-
портних даних згоди не дав. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Посадова особа не являється акцiонером, представником акцiонера 
або групи акцiонерiв, акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Буцан Євген 
Анатолiйович є незалежним директором ПАТ «Укртелеком». На посадi пе-
ребував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час. На посаду замiсть звiльненої 
особи (повноваження якої припинено), нiкого не обрано.

підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Найменування посади Директор Курмаз Ю.П. 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості.

1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРИЖІВСЬКЕ». 2.Код за ЄДРПОУ 13555946. 3.Місцезнаходження 
емітента 12525, Житомирська обл., Коростишівський район, с. Стрижівка, 
вул. Мекаберідзе, буд.71. 4. Міжміський код, телефон та факс: телефону не-
має, факсу немає. 5. Електронна поштова адреса stryzhivske@emzvit.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.stryzhivske.ho.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із закінченням 18.04.2018 р. терміну повноважень попередньо-

го складу Наглядової ради та необхідністю обрання нового складу Нагля-
дової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
загальних зборів акціонерів №1 від 14.04.2018 р.) 14.04.2018 р. припинені 
повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Дмитренко Ніни Іванівни. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03293%. На посаді голо-
ви та члена Наглядової ради перебувала з 18.04.2015 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Товариства Дмитренка Олександра Івановича. 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 10.12426 %. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 18.04.2015 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Товариства Криницького Ігоря Августовича. 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 26.43043 %. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 18.04.2015 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних; 

В зв’язку із закінченням 18.04.2018 р. терміну повноважень Ревізора та 
необхідністю обрання Ревізора Товариства на новий термін рішенням за-
гальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 
14.04.2018 р.) 14.04.2018 р. припинені повноваження Ревізора Товариства 
Новобранець Олени Михайлівни. Новобранець О.М. часткою в статутному 
капіталі Емітента не володіє. На посаді Ревізора перебувала з 18.04.2015 р. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 
від 14.04.2018 р.) 14.04.2018 р. обрані членами Наглядової ради Товари-
ства строком на 3 роки наступні особи, кожна з яких є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором):

- Дмитренко Олександр Іванович. Володіє часткою в статутному капіта-
лі Емітента в розмірі 10.12426 %. Інші посади, які обіймав протягом остан-
ніх 5 років, - керівник напрямку казначейських операцій. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних;

- Криницький Ігор Августович. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 26.43043 %. Інші посади, які обіймав протягом останніх 
5 років, - голова фермерського господарства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- Дмитренко Ніна Іванівна. Рішенням Наглядової ради від 14.04.2018 р. 
(Протокол засідання Наглядової ради № 6 від 14.04.2018 р.) Дмитренко 
Ніна Іванівна обрана головою Наглядової ради Товариства строком на  
3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03293%. 
Інші посади, які обіймала Дмитренко Н.І. протягом останніх 5 років, - ви-
кладач, інспектор відділу кадрів. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання Ревізора Товариства рішенням за-
гальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 
14.04.2018 р.) 14.04.2018 р. Новобранець Олена Михайлівна обрана Реві-
зором Товариства строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі Емі-
тента не володіє. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років, - бух-
галтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

ІІІ.Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2.Директор ______ Дмитренко Іван Сергійо-
вич 14 квітня.2018 року

приватне аКцІонерне товариСтво «СтрижІвСЬКе»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«централЬний ГІрничо-ЗБаГачУвалЬний 

КомБІнат» (далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00190977; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., Україна, 50066) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Датата час проведення річних Загальних зборів: «18» травня 2018 
року об 11.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 50066, дніпропетров-
ська обл., місто Кривий ріг, вулиця двінська, будинок 34Г, будівля 
Інформаційно-обчислювального центру, кімната 402, актовий зал.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 
«18» травня 2018 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: «18» травня 2018 року о 10.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 50066, 
дніпропетровська обл., місто Кривий ріг, вулиця двінська,  
будинок 34Г, будівля Інформаційно-обчислювального центру,  
кімната 402, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «14» травня 2018 рокустаном на 24-00 го-
дину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів –  
1 186 540 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів –1 186 540 000 штук простих іменних акцій.

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

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

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

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

за 2017 рік.
6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, за-
твердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, 
а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

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

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

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, управління 
ПрАТ «ЦГЗК», кабінет 215, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю – з 
9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день 
проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх 
представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належ-
но оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на 
прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник напрямку з 
управління корпоративними правами юридичного відділу Бондаренко Те-
тяна Вадимівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри можуть надсилати на адресу Товариства: 50066, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, ПрАТ «ЦГЗК». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно 
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності прат «цГЗК» 

тис. грн.
найменування показника період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 14 217 607 12 615 388
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 923 221 5 094 567
Запаси 456 272 339 871
Сумарна дебіторська заборгованість 7 500 879 6 189 640
Грошіта їх еквіваленти 432 620 219 203
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4 422 188 2 874 483

Власний капітал 7 121 893 6 007 569
Зареєстрований (пайовий/статутний 
капітал)

296 635 296 635

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 851 093 757 079
Поточні зобов’язання і забезпечення 6 244 621 5 850 740
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2 709 012 2 218 888

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 186 513 691 1 186 521 531
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

2,28317 1,87008

Телефони для довідок Товариства: (056) 410-53-14.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info. 

Генеральний директор прат «цГЗК»  д.в. Шевчик

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬ-

НА КОРПОРАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження: 01004, Київ, Велика Васильківська, 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442068216, 0442068216
5. Електронна поштова адреса: o.yamkina@ukravto.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представ-
ництв

II. текст повідомлення 
Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за тек-
стом – Емітент, засідання якого відбулося 13 квітня 2018 року (Протокол 
№588/2 від 13 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо при-

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраЇнСЬКа автомоБІлЬна КорпорацІя»



№73, 17 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

51

рІчна ІнформацІя емІтента цІнниХ паперІв
1.Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «по матерІалЬно-теХнІчномУ 
та СервІСномУ ЗаБеЗпеченнЮ 
«немирІвмІжрай аГротеХСервІС», місцезнаходження 
22800, Вінницька, Немирівський район, м. Немирів, вул. Соборна 208-А, 
код за ЄДРПОУ - 00902464, міжміський код та телефон 0433122720.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній 
інформаційній базі даних: 16.04.2018 р.

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http:// www.00902464.pat.ua

4. Найменування, код ЄДРПОУ аудиторської фірми якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
« Аудиторська фiрма «Надiйнiсть», ЄДРПОУ 32473281. 

5. Інформація про загальні збори, результати розгляду питань порядку ден-
ного. Загальні збори відбулися 24 квітня 2017 року із кворумом 100%. Порядок 
денний:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голо-
сування на зборах.3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 
2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт та висновки 
Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Звiт Наглядової ради, прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту товари-
ства за 2016 рiк.7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 
рiк.8.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та викладення i за-
твердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання 
нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї 
статуту.9.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства: 
«Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».10.Прийняття рiшення про при-
пинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.11. Затвердження 
кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.12. Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства.13.Прийняття рiшення про припинення 
повноважень Ревiзора Товариства.14. Обрання Ревiзора Товариства.15.За-
твердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встанов-
лення розмiру їх винагороди.16. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.

Рішенням загальних зборів затвердили звіти: звіт директора про фінансово-
господарську діяльність за 2016 рік, визнали роботу директора задовільною; 
звіт і висновки Ревізора, визнали роботу Ревізора задовільною; звіт Наглядо-
вої ради, визнали роботу Наглядової ради задовільною. Затвердили річний 
звіт за 2016 рік. Зборами прийняли рішення у зв’язку з неотриманням прибутку 
розподiл прибутку не здiйснювати. Затвердили змiни i доповнення до Статуту 
Товариства i виклали їх в новiй редакцiї. Затвердили змiни i доповнення до 
внутрiшнiх Положень Товариства. Припинити повноваження всiх членiв На-
глядової ради і Ревізора. Обрали членами Наглядової ради Товариства - Ви-
соцьку Г. П., Ладуба С. А., Семенюк М. О. Обрали Ревiзора Лучинську А. М. 

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не випла-
чувались.

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 "ХерСон-авто" 2. Код за ЄДРПОУ: 03112900 3. 
Місцезнаходження: 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0552 373200 0552 372985 5. Електронна поштова адреса: 
office@khersonauto.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: kherson-avto.ukravto.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. текст повідомлення
13.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО» (далi - Товариство) прийнято рiшення про 
збiльшення статутного капiталу Товариства на 8 220 000,00 грн. шляхом при-
ватного розмiщення 822 000 шт. простих iменних акцiй Товариства iснуючої 
номiнальної вартостi, а саме 10,00 грн. за акцiю, за рахунок додаткових внескiв. 

Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 822 000 шт. 
простих iменних акцiй. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 10,00 грн. 

Цiна розмiщення однiєї акцiї, визначена (затверджена) рiшенням Нагля-
дової Ради Товариства (протокол №13/04/2018-1 вiд 13.04.2018 р.) у розмiрi 
10,00 грн., що дорiвнює номiнальнiй вартостi, а також ринковiй вартостi, 
визначенiй вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та затверджену рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол 
№15/03/2018-1 вiд 15.03.2018 р.).

На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй немає даних, чи при-
зведе цей випуск до змiни власника значного пакета акцiй Товариства -  

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», яке до розмiщення 
володiє акцiями Товариства в кiлькостi – 434 460 шт., що становить 
91,151701 % у статутному капiталi.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийнят-
тя рiшення – 172,4594 %.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй Товариства, якi 
знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу Товариства на дату при-
йняття рiшення - 100%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються  - 
обсяг прав iнвесторiв визначений Статутом та законодавством України.

Спосiб оплати акцiй - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими 
внесками в нацiональнiй валютi (гривнi).

Мета розмiщення акцiй, напрями використання отриманих коштiв - усi 
залученi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використанi для поповнення товар-
них запасiв Товариства, а саме 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
розмiщення акцiй, будуть направленi на придбання товарних автомобiлiв.

Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про 
розмiщення, не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство 
зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, 
для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Зеньков Володимир Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснюва-
ли публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Лiктрави», код за ЄДРПОУ 00481181, місцезнаходження 10001, м. Житомир, 
Шосе Київське, буд.21, міжміський код та телефон емітента (0412) 428021.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://liktravy.ua.

Генеральний директор _______________Скробанскi Войчех Анджей

приватне аКцIонерне товариСтво «лIКтрави»

пинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю при-
йнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства 
ФІЛІЮ «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 26196153), з міс-
цезнаходженням: 03045, м.Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, буди-
нок 90, що виконувала функції, пов’язані з торгівлею автомобілями та легко-
вими автотранспортними засобами.

Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – 
Емітент, засідання якого відбулося 13 квітня 2018 року (Протокол №588/2 від  
13 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емі-
тента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідува-
ти (припинити) відокремлений підрозділ Товариства ФІЛІЮ «КИЇВСЬКИЙ ГО-

ЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 24917878) з місцез-
находженням: 03045, м.Київ, Голосіївський район, Ново-Пирогівська, будинок 58, 
що виконувала функції, пов’язані з транспортним обробленням вантажів.

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 Козіс О.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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приватне аКцІонерне товариСтво
«переСУвна меХанІЗована Колона № 92 »

(код ЄдрпоУ: 01033585)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: вул. Лозова, будинок 8, с.Червона 
Слобода, Черкаського району, Черкаської області, 19604

дата, час та місце проведення загальних зборів: «18» травня 2018 
року о 10:00 годині за адресою: вул. Лозова, будинок 8, с. Червона Слобо-
да, Черкаського району, Черкаської області, 19604, кабінет директора ІІ по-
верх.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» травня 2018 
року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «14» травня 2018 року.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ПМК № 92», затвердження заходів за 

результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПМК № 92» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Директора.
10. Обрання Директора Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 

про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 

загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-

ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: вул. Лозова, будинок 8, с. Червона Слобода, 
Черкаського району, Черкаської області, 19604, ІІ поверх кабінет Директо-
ра, у робочі дні з10:00 години до 16:00 години, а в день проведення черго-
вих загальних зборів за місцем їх проведення з 09:00 до 09:50 години. Осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Директор Загранична Катерина Дмитрівна тел. (0472) 30-41-23.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів товариства. 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://at_pmk-92.emitents.net.ua/ua/ 

телефон для довідок: (0472) 30-41-23 .

титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та до-
стовірність Інформації, що роз-
крита відповідно до вимог Поло-
ження про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів. 

директор Сугак Олексiй Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
приватне акцiонерне товариство «САД»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження
42763, село Високе, Охтирський р-н, Сумська обл., вулиця Харкiвська, 

буд.28
4. Код за ЄДРПОУ
00414701
5. Міжміський код та телефон, факс
/05446/23080 /05446/28536
6. Електронна поштова адреса
sad.okhtyrka.net

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 16.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

sad.okhtyrka.net в мережі Інтернет
16.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

розмір 
дивідендів, що 

підлягають 
виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 14.04.2018 2803958.2 10.08.2018  - 

15.10.2018
безпосередньо 

акціонерам
Зміст інформації:
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «САД», що 
вiдбулися 14.04.2018 року (Протокол № 1 вiд 14.04.2018 р.) прийнято 
рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Збори прийняли 
наступнi рiшення:
1) Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства з чистого прибутку за ре-
зультатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi, загальною сумою  
2 803 958.20 грн.
2) Визначити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв станом на 30.04.2018 р. у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему в Українi.
3) Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi iз розрахунку 
178.58 грн. на одну просту iменну акцiю ПрАТ "САД". 
4) Визначити строк виплати дивiдендiв до 15 жовтня 2018 р. 
5) Визначити спосiб виплати дивiдендiв: грошовими коштами безпосередньо 
акцiонерам. Виплата дивiдендiв власникам акцiй буде вiдбуватися пропорцiйно 
до кiлькостi належних їм акцiй, а умови виплати дивiдендiв (зокрема щодо 
строкiв, способу та суми дивiдендiв) однаковi для всiх акцiонерiв.
6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивiдендiв 
здiйснюється трьома частинами пропорцiйно всiм акцiонерам, що мають 
право на отримання дивiдендiв у такi дати: 10 серпня, 10 вересня та  
10 жовтня 2018 року.
7) Директору Товариства до 15 травня 2018 письмово повiдомити кожного 
акцiонера про дати, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв

приватне аКцIонерне товариСтво «Сад»
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рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друковано-

му виданні)
1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРП''ЄЗО», 14313889, Україна 
Черкаська обл. Соснiвський р-н 18016 м. Черкаси вул. Сумгаїтська, буд. 10, 
(0472) 66-16-10

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

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

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (п.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит», 21385106

5. Інформація про загальні збори: 
12.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного това-
риства.Порядок денний1. Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних 
зборiв акцiонерiв.2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних 
зборiв акцiонерiв.3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чер-
гових загальних зборiв акцiонерiв4. Звiт Генерального директора  
ПАТ «Укрп'єзо» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора 
Товариства.5. Звiт Наглядової Ради ПАТ «Укрп'єзо» про роботу за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства.6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрп'єзо» про роботу за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, поряд-
ку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та 
розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк.1. Обрання Лiчильної 
комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.Прийнято: Для роз'яснення 
щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голо-
сувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань поряд-
ку денного, а також для вирiшення iнших питань пов'язаних iз забезпечен-

ням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати 
Лiчильну комiсiю в складi Голова - Даценко Н. I.Секретар - Черепiна I. Л. 
Член комiсiї - Шепель Л. В.Рiшення прийняте.2. Обрання Голови та Се-
кретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.Прийнято: Для проведення 
зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв 
обрати Головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.Обрати: го-
ловою зборiв - Кононцева М. В. секретарем зборiв - Тележинську Н. Д. 
Рiшення прийняте.3. Затвердження порядку (регламенту) проведення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв.Прийнято: Затвердити наступний 
Регламент зборiв:- збори проводяться без перерви,- надати виступаючим 
по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,- вiдвести на обговорення 
питань Порядку денного - до 5 хв.,- на виступи, довiдки - до 3 хв.- голо-
сування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за 
принципом «одна голосуюча акцiя - один голос»;- запитання i пропозицiї 
подаються в письмовiй формi Головi зборiв;- вiдповiдi на запитання нада-
ються пiсля розгляду всiх питань порядку денного Зборiв.Рiшення 
прийняте.4. Звiт Генерального директора ПАТ «Укрп'єзо» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та визначення 
основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.Прийня-
то: Звiт Генерального директора товариства за 2016 рiк затвердити. За-
твердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк.Рiшення 
прийняте.5. Звiт Наглядової Ради ПАТ «УКРП'ЄЗО» про роботу за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради То-
вариства.Прийнято: Звiт Наглядової ради ПАТ « УКРП'ЄЗО» за 2016 рiк 
затвердити.Рiшення прийняте.6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРП'ЄЗО» 
про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийнято: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «УКРП'ЄЗО» за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї по рiчному 
звiту i балансу товариства за 2016 рiк. Рiшення прийняте.7. Затверджен-
ня рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, порядку розподiлу прибутку (або 
покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв 
прибутку на 2017 рiк.Прийнято: Затвердити рiчний звiт та баланс Товари-
ства за 2016 рiк. Отриманий збиток у 2016 роцi в сумi 713,0 тис. грн. по-
крити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.Рiшення прийняте.

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

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «УКрп'ЄЗо»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Елопак-Фастів»
2. Код за ЄДРПОУ: 00418082
3. Місцезнаходження: 08500 м.Фастів, Київська область, Вул. Велико-

снітинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5375343, (044) 5375342
5. Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: elopak.ho.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 

13 квітня 2018 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення 
про припинення з 16.04.2018 року повноважень члена правління 
ПрАТ «Елопак-Фастів» Дудника Валерія Володимировича. На посаді пере-
бував з 27.03.2018 року. Відповідно до Закону України «Про захист персо-
нальних даних» паспортні дані і дані про трудову діяльність на протязі 
останніх п`яти років не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної 
особи. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі і посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління  Гаврилюк К.я.
16.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«елопаК-фаСтІв»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ВАН-
ТАЖНИЙ ПАРК», 03119434, 18000 Черкаська область , м.Черкаси 

вул.Смiлянська,127, (0472) 63-18-57 2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 17.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію http://atp17162.at24.com.ua/

приватне аКцIонерне товариСтво 
«перШий вантажний парК»

рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ХОЛДИНГ», 34966469, 01004 
м.Київ вулиця Пушкiнська, будинок 27, (044) 234-23-63

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ukrsechold.com/public/ru/about/regulatory_
information.html

приватне аКцIонерне товариСтво «УКраЇнСЬКий фондовий ХолдинГ»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
«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 емі-
тентом для розкриття інформації 

odgaz.odessa.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
дата прийняття рiшення : 12.04.2018р. 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-

ри акцiонерiв Товариства
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: при-

йнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi пов'язанi з укладенням договорiв на закупiвлю природного 
газу для виробничо-технологiчних та власних потреб, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом 1 року.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 900000000 (дев'ятсот 
мiльйонiв) гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 2161080 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом значного правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 41,6 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2 317 639 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах 1894728 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «За» 1894652 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» 24 шт.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Герасименко Вiталiй Олександрович
         М.П.

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 "джей тI 
IнтернеШнл КомпанI 
УКраЇна"

2. Код за ЄДРПОУ 19345204
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вулиця Спаська, 

будинок 30А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-78-00 (044) 490-78-05
5. Електронна поштова адреса Reception.Kyiv@jti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://jti.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Черговими Загальними Зборами Акцiонерiв АТ «Джей Тi Iнтернешнл 

Компанi Україна» (далi - «Збори» i «Товариство» вiдповiдно) 16.04.2018р. 
було прийнято рiшення затвердити значнi правочини на 2018 рiк, а саме: 

• з ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» на купiвлю тютюнових виробiв у 
розмiрi 15 000 000 000,00 грн.;

• договори поставки на продаж тютюнових виробiв у розмiрi  
17 000 000 000,00 грн.

Гранична сукупність вартості правочинів 32 000 000 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 3 791 628 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинiв до вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 843.9646%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 994 457;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах Това-

риства - 994 457;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» при-

йняття рiшення:
«За» – 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 994 457 голосуючими акцiями, 

що становить 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, що взяли участь у Зборах;
«Проти» – 0 голосуючих акцiй, тобто 0 % голосуючих акцiй акцiонерiв, 

що взяли участь у Зборах.
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 ХОЛЛОВЕЙ ПОЛ МАРТIН ЕССЕКС
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Страхова компанiя «Сан Лайф»
2. Код за ЄДРПОУ 21538028
3. Місцезнаходження 01032, м. Киїiв, вул. Старовокзальна, буд. 17
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 235-89-17 (044) 235-89-17 
5. Електронна поштова адреса info@sunlife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

Тальський Ростислав Борисович (освiта вища) переобраний на посаду 
Генерального директора на загальних рiчних зборах акцiонерiв 18.04.2017р. 
на термiн 3 роки. (Протокол №1 вiд 18.04.2017 року Загальних рiчних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ СК «Сан Лайф»). Згiдно Протоколу №1 вiд 29.04.2014 року 
загальних Рiчних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Сан Лайф» срок дiї повнова-
жень Тальського Р.Б. на посадi Генерального директора до 29.05.2017р. 

Тальський Р.Б. є Генеральним директором ПрАТ СК «Сан Лайф» з 2011 
року. До цього був Президентом компанiї ЗАТ СК «Сан Лайф». Судимостi 
не має.

Чавунська Галина Валентинiвна (освiта вища) переобрана на посаду 
ревiзора на термiн 5 рокiв (Протокол №1 вiд 18.04.2017 року Загальних 
рiчних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Сан Лайф») оскiльки повноваження Ча-
вунської Г.В. на посадi ревiзора закiнчуються 29.05.2014 року згiдно Стату-
ту та Протоколу №1 вiд 29.04.2014р. загальних Рiчних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ СК «Сан Лайф». Чавунська Г.В. рiшенням загальних рiчних зборiв 
акцiонерiв вiд 19.03.2012 року обрана на посаду одноосiбного контролюю-
чого органу замiсть колегiального - Ревiзiйної комiсiї. Судимостi не має. З 
листопада 2008 року i далi продовжує обiймати посаду менеджера, 
вiдповiдального за внутрiшнiй фiнансовий монiторинг емiтента.

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

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

2. Найменування посади Тальський Ростислав Борисович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.04.2018

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанIя «Сан лайф»
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рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМА-
ТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ", 00233520, 
Предславинська, 28, м.Київ, Печерський, 
03150, (044) 528-70-44

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

16.04.2018 року

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

http://www.ndi-autoprom.kiev.ua

приватне аКцІонерне товариСтво “наУКово-доСлІдний ІнСтитУт автоматиЗацІЇ промиСловоСтІ”

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Конструкторське бюро 
коксохiмiчного машинобудування»

2. Код за ЄДРПОУ 00190302
3. Місцезнаходження 84122, мiсто Слов'янськ, бульвар 

Пушкiна буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс 06262 650900
5. Електронна поштова адреса kxm@kb-koks.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kbkxm-kbk.com

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

II. текст повідомлення
Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 

(протокол № 21 вiд 13.03.2018 року) прийняли рiшення про припинення 
пов новажень у звязку iз закiнченням строку пов новажень голови Наглядо-
вої ради Петрика С.А. ( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel 
Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статут-
ного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi з 14.04.2017 по 13.04.2018 року. На посаду голо-
ви Наглядової ради призначено Петрика С.А. (рiшення Загальних зборiв 
№ 21 вiд 13.04.2018 р., протокол Наглядової ради № 05-18 вiд 13.04.2018 
року) 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про припинення пов-
новажень у звязку iз закiнченням строку пов новажень члена Наглядової 
ради Кущевого Ю.О.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel 
Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статут-
ного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi з 14.04.2017 по 13.04.2018 року. На посаду члена 
Наглядової ради призначено Кущевого Ю.О (рiшення Загальних зборiв 
№ 21 вiд 13.04.2018 р.) 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про припинення пов-
новажень у звязку iз закiнченням строку пов новажень члена Наглядової 
ради Криштофорова Д.О.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal 
Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% 
статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебував на посадi з 14.04.2017 по 13.04.2018 року. На по-
саду члена Наглядової ради призначено Крiштофоров Д.О. (рiшення За-
гальних зборiв № 21 вiд 13.04.2018 р.) 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про припинення пов-
новажень, у звязку iз закiнченням строку пов новажень, члена Наглядової 
ради Кузнецова О.М. (розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 0,0001% ста-
тутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебував на посадi з 14.04.2017 по 13.04.2018 року. На посаду 
члена Наглядової ради призначено Кузнецова О.М. (рiшення Загальних 
зборiв № 21 вiд 13.04.2018 р.) 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про припинення пов-
новаженьу звязку iз закiнченням строку пов новажень, члена Наглядової 
ради Синицької Г.В.(розмiр пакета акцiй 1 шт., що складає 0,0001% статут-
ного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi з 14.04.2017 по 13.04.2018 року. На посаду члена 
Наглядової ради призначено Синицьку Г.В. (рiшення Загальних зборiв 

№ 21 вiд 13.04.2018 р.) 
Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 

(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про припинення пов-
новаженьу звязку iз закiнченням строку пов новажень, незалежного члена 
Наглядової ради Пiнчука П.С. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 14.04.2017 по 13.04.2018 
року.

На посаду незалежного члена Наглядової ради призначено Пiнчука П.С. 
(рiшення Загальних зборiв № 21 вiд 13.04.2018 р.) 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про призначення чле-
на Наглядової ради Петрика С.А. ( представник акцiонера Приватного ТОВ 
Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 
96,9008% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає 
посаду приватного адвоката. 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про призначення чле-
на Наглядової ради Кущевого Ю.О.( представник акцiонера Приватного 
ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 
96,9008% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про призначення чле-
на Наглядової ради Крiштофорова Д.О.( представник акцiонера Приватно-
го ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 
96,9008% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає 
посаду iнженера-конструктора ДП «Антонов». 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про призначення чле-
на Наглядової ради Кузнецова О.М.(розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 
0,0001% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає 
посаду завiдуча сектором ПАТ «КБ Коксохiммаш». 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про призначення чле-
на Наглядової ради Синицьку Г.В.(розмiр пакета акцiй 1 шт., що складає 
0,0001% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає 
посаду юрисконсульта ПАТ «КБ Коксохiммаш». 

Загальнi збори ПАТ «КБ Коксохiммаш», якi вiдбулися 13.04.2018 року 
(протокол № 21 вiд 13.04.2018 р.) прийняли рiшення про призначення неза-
лежного члена Наглядової ради Пiнчука П.С(розмiр пакета акцiй 0 шт., що 
складає 0,0000% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. 

Обiймає посаду директора ПП «СБ «ТИТАН-IНЖИНIРИНГ». 
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохiммаш», яке 

вiдбулося 13.04.2018 року (протокол № 05-18 вiд 13.04.2018 р.) прийнято 
рiшення про обрання головою Наглядової ради Петрика С.А.( представник 
акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 
7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду 
на строк 1 рiк. Обiймає посаду приватного адвоката. 

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

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

2. Найменування посади Голова правління
Корнiєнко Оксана Сергiївна

М.П. 13.04.2018

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КонСтрУКторСЬКе БЮро КоКСоХIмIчноГо маШиноБУдУвання»
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приватне аКцІонерне товариСтво
«нІКополЬСЬКий медІа-центр»»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин, опублікування в офіційному 

друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» 

організаційно-правова форма: акціонерне товариство 
місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., 

місто Нікополь, вулиця Патріотів України 113А.
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ емітента: 30755884 
міжміський код, телефон та факс: (05662) 4-29-22
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ви-

писка з ЄДРПОУ АОО № 30755884 
дата державної реєстрації: 22.01.2002р. 
електронна поштова адреса емітента: nmz@emitent.net.ua
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http:/nikopol-media.com.
ua/

вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. текст повідомлення

13.04.2018 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про 
зміну складу посадових осіб (протокол № 20 від 13.04.2018р.):

2.1. відкликано (звільнено) склад Наглядової ради Товариства: 
2.1.1.Шидлик Тарас Зіновійович,( паспорт № СН 103675, виданий Мос-

ковським РУГУ України в м.Києві 16 лютого 1996 року) , голова наглядової 
ради, перебував на посаді з 14.04.2017 року до 13.04.2018. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є необ-
хідність переобрання та протокол загальних зборів № 20 від 13.04.2018 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.1.2.Зінькова Ганна Олексіївна, (паспорт № СН 581421, виданий Шев-
ченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві 25.09.1997 р.) член наглядової 
ради, перебувала на посаді з 14.04.2017 року до 13.04.2018 року. Частка, 
якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є 
необхідність переобрання та протокол загальних зборів № 20 від 
13.04.2018 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

2.1.3. Звонарьова Маргарита Леонідівна, (паспорт серія АМ №425733, 
виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 
19.04.2001) член наглядової ради, перебувала на посаді з 14.04.2017 року 
до 13.04.2018 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
0%, підставою звільнення є необхідність переобрання та протокол загаль-
них зборів № 20 від 13.04.2018 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.2. обрано (призначено): Шидлика Тараса Зіновійовича – не володіє 
акціями ПрАТ «НМЦ», Зінькову Ганну Олексіївну – не володіє акціями 
ПрАТ «НМЦ»– не володіє акціями ПрАТ «НМЦ»,Муромцеву Ольгу Федо-
рівну - не володіє акціями.

2.2.1. Шидлик Тарас Зіновійович,(паспорт № СН 103675, виданий Мос-
ковським РУГУ України в м. Києві 16 лютого 1996 року), член наглядової 
ради, термін пов новажень три роки до 13.04.2021 року, протягом діяль-
ності обіймав посади: ТОВ «Старлайт Медіа», фінансовий директор (осно-
вне), ТОВ «Старлайт Діджитал», директор (за сумісництвом). Частка, 
якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення 
є протокол загальних зборів № 20 від 13.04.2018 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.2. Зінькова Ганна Олексіївна,(паспорт № СН 581421 серия, вида-
ний Шевченківським РУ ГУ МВС Украіни у м.Києві 25.09.1997 р.), член на-
глядової ради , термін пов новажень три роки до 13.04.2021 року, протягом 
діяльності обіймала посади: ТОВ Старлайт Медіа податковий аудитор,АК 
Гросмейстер аудитор, Нафтабудсервіс головний бухгалтер. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є 
протокол загальних зборів № 20 від 13.04.2018 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.3. Муромцева Ольга Федорівна, (паспорт серії АН № 947127, ви-
даний Дніпровским РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпро-
петровській області 22.03.2011 року), член наглядової ради , термін пов-
новажень три роки до 13.04.2021 року, протягом діяльності обіймала 
посади: Публічне акціонерне товариство «Сведбанк», головний регіональ-
ний юрисконсульт Департаменту ризик-менеджменту; ДП «Телерадіоком-
панія «Стерх « - юрисконсульт . Частка, якою володіє в статутному капіта-
лі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів 
№ 20 від 13.04.2018 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

директор  Кутова вікторія леонідівна.

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 "Кон-
СтрУКторСЬКе БЮро 
КоКСоХIмIчноГо 
маШиноБУдУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 00190302
3. Місцезнаходження 84122, мiсто Слов'янськ, бульвар 

Пушкiна, буд. 10 
4. Міжміський код, телефон та факс 0626223691 
5. Електронна поштова адреса kxm@kb-koks.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.kbkxm-kbk.com

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про схвалення значного правочину - 

13.04.2018р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори 

Товариства ;
Предмет правочину: Контракт№ BEC-KBK-V-BSP-COB-21 з компанiєю 

Bhilai Engineering Corporation Limited (Iндiя) на iнжинiринговi послуги з роз-
робки креслень i документацiї двiрезьомної машини, коксовиштовхувача, 
коксогасильного вагону i електровозу для коксової батареї № 7 i 8 з висо-
тою камери 4,5 м Бхiлайського металургiйного заводу та iнжинiринговi по-
слуги з розробки креслень та документацiї коксогасильного вагону та 
електровозу для коксової батареї № 10 з висотою камери 4,5 м 
Металургiйного заводу IISCO. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 515 000,00 
тис. євро, що за курсом НБУ на дату кладання складає - 15036,00 тис. грн.;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 2708 тис.грн.;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 555,24%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 53520 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7 535184 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 7 535184 шт. та «про-
ти» - 0, прийняття рiшення;

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством - додатковi критерiї Статутом не визначенi.

Дата прийняття рiшення про схвалення значного правочину - 
13.04.2018р.;

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори 
Товариства ;

Предмет правочину: Контракт№ENG/BSP/COB-5/47 з компанiєю 
Megagrad LTD (Польща) на iнжинiринговi послуги з розробки креслень 
категорiї «Как построено» для коксової батареї № 5 Бхiлайського 
металургiйного заводу. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 
25,00 тис. доларiв США, що за курсом НБУ на дату кладання складає - 
637 тис. грн.;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 2708 тис.грн.;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 23,5%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 535200 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7 535184 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 7 535184 шт. та «про-
ти» - 0, прийняття рiшення;

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi законодавством - додатковi критерiї Статутом не 
визначенi.

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 Корнiєнко Оксана Сергiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство "Енко", код 
ЄДРПОУ 13367676; 43020, Волинська обл.., 
м. Луцьк, вул..Електроапаратна, 3; тел. 0332 
785528

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

16.04.2018

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

enko.pat.ua

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

Приватна аудиторська фiрма «Серко», код 
ЄДРПОУ 20135311

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

20.04.2017 були проведені річні (чергові)
загальні зборів акціонерів емітента
Кворум – 75,69%
Порядок денний.
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
Слухали: Перстенюка В.А., який запропонував 
обрати , на термiн до завершення цих загаль-
них зборiв, лiчильну комiсiю у складi двох 
чоловiк. Прийнято рiшення - Обрати лiчильну 
комiсiю у складi двох чоловiк – персонально . 
Крамара В.М.., Кравчука I.В.
2. Обрання Голови та секретаря Зборiв 
Товариства.
З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
Слухали: Матвiйчук Т.О., яка запропонував 
обрати Голову та Секретаря Загальних зборiв 
Товариства . Голову зборiв- Домбровську В.Ф., 
та Секретаря зборiв – Якимчук Н.В. Прийнято 
рiшення - Обрати Голову та Секретаря 
Загальних зборiв Товариства . Голову зборiв- 
Домбровську В.Ф., та Секретаря зборiв – Яким-
чук Н.В
3. Затвердження регламенту проведення 
Загальних рiчних зборiв та порядку голосування 
на Зборах акцiонерiв Товариства.
З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали : Голову зборiв Домбровську В.Ф. , яка 
запропонувала затвердити регламент Загаль-
них зборiв Товариства. Прийнято рiшення - За-
пропонований регламент затвердити.
4. Звiт правлiння ПАТ «ЕНКО» про пiдсумки 
роботи товариства за 2016 рiк, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Товари-
ства за 2016рiк.
З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову правлiння ПАТ «ЕНКО» 
Домбровську В.Ф. Прийнято рiшення Роботу 
Правлiння ПАТ "ЕНКО" за 2016 рiк визнати 
задовiльною.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016рiк. 
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016рiк.
З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
слухали Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства 
Ростун О.П. Прийнято рiшення Роботу 
Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕНКО» за 2016 рiк визнати 
задовiльною
6. Звiт Наглядової ради Товариства та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства за 2016рiк.

З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
слухали :Голову Наглядової ради Товариства 
Супруна Б.Ф. Прийнято рiшення Роботу 
Наглядової ради ПАТ "ЕНКО" в 2016 роцi 
визнати задовiльною
7. Затвердження рiчного звiту фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк.
З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
виступила член Правлiння Товариства, 
головний бухгалтер ПАТ "ЕНКО" Рибак Iрина 
Василiвна. Прийнято рiшення затвердити рiчну 
фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс)  
ПАТ "ЕНКО" за 2016 рiк.
8. Розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) 
Товариства, отриманих за результатами роботи 
в 2016 роцi.
З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
виступила член Правлiння Товариства, 
головний бухгалтер ПАТ "ЕНКО" Рибак Iрина 
Василiвна. Прийнято рiшення розподiл прибутку 
не затверджувати , у зв’язку з його вiдсутнiстю, 
вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за 
пiдсумками дiяльностi Товариства не проводи-
ти, дивiденди за результатами господарської 
дiяльностi Товариства не нараховувати та не 
сплачувати
9. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень голови i членiв Наглядової ради 
Товариства.
З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
слухали голову загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства Домбровську Валентину 
Феодосiївну. Прийнято рiшення припинити 
повноваження дiючих Голови та членiв 
Наглядової ради Товариства ПАТ "ЕНКО".
10. Про обрання кiлькiсного складу членiв 
Наглядової ради , визначення строку повнова-
жень членiв Наглядової ради. Про затверджен-
ня умов договорiв , що укладатимуться з 
головою i членами Наглядової ради, встанов-
лення розмiру їх винагороди. Про обрання 
особи , яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради Товари-
ства.
З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
слухали Голову загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства Домбровську Валентину 
Феодосiївну. Прийнято рiшення Обрати до 
складу Наглядової ради 5 кандидатур, термiном 
на один рiк, та затвердити умови договорiв, що 
укладаються з головою та членами Наглядової 
ради товариства , в зв’язку з тяжким 
матерiальним станом в Товаристi вноситься 
пропозицiя працювати членам Наглядової ради 
без винагороди , а також запропоновано особу 
заступника головного бухгалтера Овчарук 
Любов Миронiвну яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Пропозицiї акцiонерiв щодо кандидатур на 
посади членiв Наглядової ради було враховано 
шляхом включення запропонованих кандидатiв 
до загального перелiку кандидатiв до складу 
Наглядової ради. Прийнято рiшення обрати 
наглядову раду в кiлькостi 5 чоловiк.
12. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 
З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
слухали голову правлiння Домбровську 
Валентину Феодосiївну про доцiльнiсть 
прийняття рiшення про припинення повнова-
жень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Прийнято рiшення про припинити 
повноваження дiючих Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕНКО".

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво “енКо”
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13. Про закриття дочiрнього пiдприємства  
ДП ВПФ «Фахiвець» ПАТ «ЕНКО».
Проведення зборiв iнiцiювала Наглядова  
рада.
З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
слухали: комерцiйного директора Кайдика Iгоря 
Олександровича , який запропонував продати 
дочiрнє пiдприємство ДП ВПФ «Фахiвець»  
ПАТ «ЕНКО» . Прийнято рiшення продати дочiрнє 

пiдприємство ДП ВПФ «Фахiвець» ПАТ «ЕНКО» .
Всi рiшення порядку денного прийнятi 100% 
голосiв зареєстрованих для участi у зборах.
23.11.2017р. скликалися позачергові 
збори, які не відбулися через відсутність 
кворуму.

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

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Аско-медсервіс»

2. Код за ЄДРПОУ: 13550765
3. Місцезнаходження: 03150 місто Київ, Антоновича, 122
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-247-40-80, 044-247-40-80
5. Електронна поштова адреса: office@ams.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
16.04.2018 року Річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Про-

токол №1 вiд 16.04.2018р.) було прийнято рiшення про надання попере-
дньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення до дати 
проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Характер зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: 
господарськi договори; договори страхування та перестрахування; догово-
ри купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та 

активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; 
гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної 
фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична су-
купна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом року не повинна перевищити 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) грн. При 
розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страху-
вання та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхо-
вих та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна 
премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних 
паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за 
цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 363 881 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 137 %. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй -70 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi в загальних зборах емiтента -70 000 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй ,що проголосували «за» прийняття рiшення - 70 000 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

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

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

2. Голова правління  Іваненко Юлія Степанівна
16.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «аСКо-медСервІС»

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 18 травня 2018 року о 12 год. в приміщенні актового залу 
ПрАТ «ДАВИДІВ» за адресою: с. давидів вул. львівська,2а, пустомитів-
ський район львівська область.

Початок реєстрації акціонерів з 10.00 год до 11.50 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-

них зборах – 15 травня 2018 року.
порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2017 рік та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та його затвердження.
4. Прийняття рішення за наслідками звітів органів управління Товари-

ства.
5.Затвердження річного звіту та аудиторського висновку за 2017 рік.
6.Про покриття збитку за підсумками діяльності Товариства.
7. Скасування рішення Загальних зборів від 18 травня 2017р щодо п.15 

Вибори ревізора.
8. Затвердження Положень про загальні збори, директора, наглядової 

ради Товариства.
Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів ак-

ціонери можуть за адресою: с. Давидів вул. Львівська,2а, Пустомитівський 
район Львівська область адмінкорпус щоденно (крім суботи та неділі) з 
10,00 год до 16,00 год, а також в день проведення річних Загальних зборів 
у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : 
http://00852683.infosite.com.ua

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими матеріалами є Директор ПрАТ «ДАВИДІВ» Грень Р.Р.

Довідки за телефоном (032)2550311
основні показники фінансово-господарської діяльності 

емітента(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 2017 р. попередній 2016 р.
Усього активів 3778 4025

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

547 664

Запаси 355 347
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

421 451

Гроші та їх еквіваленти 166 192
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

 -5577 -5434

Власний капітал 3744 3971
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал

9060 9060

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов’язання і забезпечен-
ня

34 54

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

-227 -228

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

36241040 36241040

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Проекти рішень по питанням порядку денного:
1.Обрати лічильну комісію в складі : Добуш Ольга Миколаївна, Покинь-

борода Мирослава Петрівна, Юнко Світлана Михайлівна. Обрати головою 
зборів Греня Романа Йосифовича, секретарем- Заваляк Марію Іванівну 

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово - 
господарської діяльності за 2017рік.

3.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік.
4. Визнати роботу органів управління Товариства задовільною.
5. Затвердити річний звіт та аудиторський висновок за 2017рік.
6. Покрити збиток за підсумками діяльності Товариства за рахунок влас-

ного капіталу.
7. Скасувати рішення Загальних зборів від 18 травня 2017року, щодо 

п.15 Вибори ревізора.
8. Затвердити Положення про загальні збори, директора , наглядову 

раду Товариства.

наглядова рада 

прат «давидІв»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне аКцІонерне товариСтво «ІнГУлецЬ-
Кий ГІрничо-ЗБаГачУвалЬний КомБІнат»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00190905)

приватне аКцІонерне товариСтво «ІнГУлецЬКий ГІрничо-
ЗБаГачУвалЬний КомБІнат» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00190905; місцезнаходження: вул. Рудна, 47, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50064) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «18» травня 2018 

року о 10.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 50064, місто Кривий ріг, 

вул. рудна, 47, прат «ІнГЗК», бюро з управління корпоративними 
правами юридичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід 
окремий).

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

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: «18» травня 2018 року о 09.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 50064, 
місто Кривий ріг, вул. рудна, 47, прат «ІнГЗК», бюро з управління кор-
поративними правами юридичного відділу (знаходиться у будівлі по-
ліклініки, вхід окремий).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів - «14» травня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів –  
2 759 625 600 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів - 2 759 625 600 штук простих іменних акцій.

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

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

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

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

за 2017 рік.
6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, за-
твердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, 
а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

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

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

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

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціоне-
ри можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваже-
ного представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 50064, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47, ПрАТ «ІНГЗК», 
бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу (знаходить-
ся у будівлі поліклініки, вхід окремий), з понеділка по п'ятницю – з 9-00 до 
16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення 
Загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену дові-

реність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – керівник напрямку з управління корпо-
ративними правами юридичного відділу Гопак Андрій Анатолійович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 
рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть 
надсилати на адресу Товариства: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Рудна, буд. 47, ПрАТ «ІНГЗК». Пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

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

найменування показника період
Звітний
2017 р.

попередній
2016 р.

Усього активів 49 006 283 40 485 869
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 570 129 11 449 166
Запаси 738 383 878 090
Сумарна дебіторська заборгованість 34 103 940 26 614 040
Гроші та їх еквіваленти 33 821 5 746
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 836 077 1 234 407
Власний капітал 14 388 480 8 943 169
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 689 906 689 906
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2 113 392 1 375 904
Поточні зобов’язання і забезпечення 32 504 411 30 166 796
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5 711 260 (69 264)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 759 625 600 2 759 625 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

2,07 (0,03)

Телефони для довідок Товариства: (056) 407-60-70.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

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

Генеральний директор прат «ІнГЗК»  о.м.Герасимчук

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 «Пріоком»

2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочиць-

ка, буд. 17 лiт. "Д"
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444489800
5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com

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

http://priocom.com/ru/about/
corporate-governance/investor/
info2/

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

II. текст повідомлення
Припинено повноваження Генерального директора Мiколюк Оксани 

Василiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Наглядової ради (протокол №18/04/11 засiдання Наглядової ради 
ПрАТ «Прiоком» вiд 11.04.2018 року). Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 

приватне аКцIонерне товариСтво «прІоКом»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро  

площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://concord.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу

II. текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 

12.04.2018 прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу 
банку за рахунок додаткових внескiв на 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) 
гривень шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй додат-
кового випуску в бездокументарнiй формi iснування у кiлькостi 100 000 
(сто тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000,00 (одна тисяча) гри-
вень.

Акцiї розмiщуються за ринковою вартiстю 1000,00 (одна тисяча) грн. 
Ринкова вартiсть визначена шляхом проведення їх оцiнки суб'єктом 
оцiночної дiяльностi вiдповiдно до дiючого законодавства України та за-
тверджена рiшенням наглядової ради банку.

Розмiщення акцiй може призвести до змiн щодо власникiв значних 
пакетiв акцiй.

За даними перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачер-
гових зборах, власниками 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Банку, є:

- «фiзична особа», якiй належить 112 459 акцiй, що складає 56,2295% 
статутного капiталу Банку,

- «фiзична особа», якiй належить 87 535 акцiй, що складає 43,7675 % 
статутного капiталу Банку,

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на 
яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на 
дату прийняття цього рiшення: 50%. Спiввiдношення загальної 
номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру 
статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 100%. 
Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують права, якi 
передбаченi статутом банку та чинним законодавством України. Опла-
та акцiй здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi 
України.

Мета розмiщення акцiй – збiльшення статутного капiталу банку 
шляхом залучення додаткових коштiв, пiдвищення поточної 
платоспроможностi i лiквiдностi банку. Кошти, отриманнi вiд розмiщення 
акцiй, будуть використаннi для ведення банкiвської дiяльностi та по-
дальшого змiцнення фiнансового стану банку.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними збо-
рами акцiонерiв (протокол вiд 12.04.18 №33).

Можливiсть конвертацiї простих iменних акцiй не передбачається. 
Умовами емiсiї не передбачається розмiщення привiлейованих акцiй. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня.

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 Задоя Юрiй Анатолiйович
Т.в.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівни-

ка)
М.П. 2018.04.13

(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво  
“аКцIонерний КомерцIйний БанК “КонКорд”

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

емітента 
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне 
товариСтво 
"КерамIКа"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30592304

3. Місцезнаходження емітента 62433  Харкiвська обл., м. Любо-
тин вул. Челюскiна, 180

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса емітента keramika@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://zao-keramika.com.ua

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

Посадова особа Директор Тарусiна Iрина Романiвна (паспорт: серiя МН 
номер 669398 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 20.02.2004) припинено повноваження 10.04.2018р. 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 10.04.2018р.) у 
зв'язку зi звiльненням за власним бажанням з 20.04.2018р. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 14.12.2015 року. 

Посадова особа Директор Шмiдт Максим Архипович (паспорт: серiя МН 
номер 605350 виданий Харкiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi, 
05.08.2003) обрано на посаду 10.04.2018р. рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 10.04.2018р.) термiном на 5 рокiв з 
23.04.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ «УКРТРАНСБУД7», директор.

директор ____________  тарусiна Iрина романiвна

0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зго-
ду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Обрано на посаду Генерального директора Мiколюк Оксану Василiвну. 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової 
ради (протокол засiдання Наглядової ради №18/04/11 вiд 11.04.2018 року). 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу: 
1  рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: з 16.11.2011 по 
30.08.2013 – директор департаменту розвитку мереж Фiлiї «Дирекцiя роз-
витку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком», з 02.09.2013 по 11.07.2014 – ди-

ректор техничної Пiвнiчної фiлiї ПАТ « Фарлеп-Iнвест», з 01.08.2014 по 
12.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ «Прiоком», з 13.04.2016 р по 
11.04.2018 - Генеральний директор ПрАТ «Прiоком». Згоду на розкриття 
паспортних даних особа не надавала.

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 мiколюк оксана василiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «Бротеп-
еКо», 20054481, 07400, Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Ярослава 
Мудрого, 88, (04594) 4-61-76

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

16.04.2018

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

http://20054481.smida.gov.ua

рІчна ІнформацІя За 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «СтраХова 
КомпанІя «БУСІн», 19492371, 
вул. Преображенська, буд.23, м.Київ, 
Солом'янський, 03110, (044) 245-62-17

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

13.04.2018

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

http://www.busin.com.ua

приватне аКцIонерне то ва риСтво ГайСин-
СЬКе районне пIд приЄ мСт во «райаГро ХIм»

рІчна ІнформацІя за 2017 р.
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 то ва риство Гайсинсь ке районне пiд приє-

мст во «рай агро хiм», 05487449, 23700 вiнницька область Гайсинський 
район, м. Гайсин, вул. пiвденна 24, 04334 25116

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

16.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
gaysinrayagrohim.com.ua

рІчна ІнформацІя за 2017 р.
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 то-
вариСтво «УланIвСЬКий 
аГромаШ», 00902240, 22032 
вiнницька область Хмiльницький район, 
с. Уланiв, вул. миру, 39, 04338 3-12-78

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

16.04.2018

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

ulanivagromash.com.ua

прат «миронIвСЬКе 
ХлIБоприймалЬне пIдприЄмСтво»

річна інформація емітента  
за 2017 р.

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

ПрАТ «Миронiвське 
хлiбоприймальне пiдприємство», 
24219855, 08800, Миронiвка, 
Паризької комуни, б.6 (274) 
5-15-94.

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

17.04.2018

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

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

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СЄвЄродонецЬКий Завод 

БУдІвелЬноЇ КерамІКи»
річна інформація емітентів за 2017 рік,  
приватного акціонерного товариства

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

Приватне акціонерне товариство «Сєвєро-
донецький завод будівельної кераміки», 
33164377Луганська , 93400, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Промислова, 30 (06452) 712885,

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

16.04.2018

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

http://atzvіt.com.ua/33164377/

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБнича І КомерцІйна 

фІрма «мета»
річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік,  

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА І 
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕТА», 
21781740, 93404 Луганська область 
м. Сєвєродонецьк вул. Сметаніна, 3а, 
06452-4-82-88

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

16.04.2018

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

http://atzvіt.com.
ua/21781740/

рІчна ІнформацІя за 2017 р.
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 
«тиврIвСЬКе атп - 10543», 
13335908, 23300 вiнницька область 
тиврiвський район, смт.тиврiв, 
вул. тиверська, 79, 04355 2-12-41

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

16.04.2018

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

atp10543.com.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 00293060
3. Місцезнаходження 64200, Харкiвська область, 

м. Балаклiя, Цемзаводське шосе,3
4. Міжміський код, телефон та факс (057)728-34-54 (057)728-34-54
5. Електронна поштова адреса ukrinfo@eurocem.org
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://eurocement.ua

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

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

12.04.2018 р. (Протокол № 11 вiд 12.04.2018 р.). Пiдстава: заява про 
звiльнення з займаної посади за угодою сторiн. Посадова особа Горголюк 
Вiталiй Вiкентiйович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано), яка займала посаду Генерального дирек-

тора, звiльнена 12 квiтня 2018 року. Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй 
особi: 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обгрунтування змiн - виробнича необхiднiсть. Перебував на посадi з 
14.04.2017 р. по 12.04.2018 р.

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства, 
12.04.2018 р. (Протокол № 11 вiд 12.04.2018 р.). Пiдстава: рiшення Нагля-
дової ради Товариства. Посадова особа Горголюк Вiталiй Вiкентiйович (зго-
ди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано) , обрана на посаду Генерального директора з 13.04.2018 р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн по-
вноважень - 1 (один) рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв своєї дiяльностi: з 24.04.2013 по 25.04.2013 - В.о.генерального 
директора АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», 26.04.2013- 14.04.2014 – Перший 
заступник генерального директора – технiчний директор АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-
УКРАЇНА», з 15.04.2014 по т.ч.- Генеральний директор ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-
УКРАЇНА». Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 0,000%.

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

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

М.П. 13.04.2018
(дата)

повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«Закарпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський ра-

йон, Закарпатська область, 90450.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
5.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.
kiev.ua

7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

2.текст повідомлення:
Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Закарпатнеруд-

пром» (протокол №19 від 11.04.2018р.) прийнято рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття даного рішення 

характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю 
Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчиняти-
муться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не ви-
ключено договорів купівлі-продажу, надання послуг, кредитних догово-
рів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів 
про надання гарантій (у тому числі договорів про внесення змін та до-
повнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 
40 000 тис. гривень.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
за 2017 рік становить 15 809,3 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік – 
253%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7 154 180шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах: 7 153 765 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рі-

шення  – 7 153 765 шт. (100%), «ПРОТИ»-0 шт. (0%).
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  магаль в. м.

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 
«Херсон-Авто»

2. Код за ЄДРПОУ 03112900
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, Миколаївське 

шосе 5-й км.
4. Міжміський код, телефон та факс 0552 373200 0552 372985
5. Електронна поштова адреса office@khersonauto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв 13.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Прото-
кол вiд 13.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (не нада-
на згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала по-
саду Голови Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою 

в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Нiкого не обра-
но замiсть особи, повноваження якої припинено.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 13.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Прото-
кол вiд 13.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Вертiйова Антонiна 
Дмитрiвна (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них), яка займала посаду Члена Ревiзiйної комiсiї, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
3 роки. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Зеньков володимир 

володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «Євроцемент-УКраЇна»

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗаКарпатнерУдпром»

приватне аКцIонерне товариСтво «ХерСон-авто»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Iста-центр»
2. Код за ЄДРПОУ 23073489
3. Місцезнаходження 49051, м. Днiпро, Курсантська,30
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 790-75-49 (056) 790-75-49

5. Електронна поштова адреса inna@nac-ista.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

www.ista-center.dp.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 

11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та об-
ранням нового складу Наглядової ради.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Зiмiна Олега Пе-
тровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не на-
дала) . Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. Акціями То-
вариства не володіє. 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та об-
ранням нового складу Наглядової ради.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Мєрковой Марiї 
Антоновнi (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не на-
дала) . Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебувала на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. Акціями То-
вариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та об-
ранням нового складу Наглядової ради.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Клименко Воло-
димира Федоровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебував на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. 
Акціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та об-
ранням нового складу Наглядової ради.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Патержак Олексiй 
Станiславович (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебувала на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. Акціями 
Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та об-
ранням нового складу Наглядової ради.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Привалова Воло-
димира Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебував на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. 
Розмір частки в статутному капіталі Тровариства складає 1,1508 відсо-
тків.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та об-
ранням нового складу ревiзiйної комiсiї 

Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Копилова Михай-
ло Вiталiйовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебував на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. Розмір 
частки в статутному капіталі Тровариства складає 1,1508 відсотків.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та об-
ранням нового складу ревiзiйної комiсiї 

Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Савченко Костян-
тина Вiкторовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова осо-
ба не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебував на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. 
Акціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку 
з припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та об-
ранням нового складу ревiзiйної комiсiї 

Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Бердник Олек-
сандра Василiвна (згоду на розкриття паспортних даних посадова осо-
ба не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебувала на посадi з 19.04.2017 р. по 11.04.2018 р. 
Акціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
та обранням нового складу Наглядової ради.

Обрано члена Наглядової ради Зiмiна Олега Петровича (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обра-
но строком на один рiк до моменту переобрання . Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi 
посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв - з 02.07.2012 р. 
по даний час – Голова товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика». Немає за-
борони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є 
афiлiйованою особою Товариства.Зiмiн Олег Петрович є представни-
ком акцiонера Товариства- юридiчної особи ТОВ «Оберон-Центр». Ак-
ціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
та обранням нового складу Наглядової ради.

Обрано члена Наглядової ради Клименко Володимира Федоровича 
(згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Осо-
бу обрано строком на один рiк до моменту переобрання. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi 
посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: начальник 
вiддiлу корпоративних фiнансiв товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Торговий Дiм «Iста» з березня 2013 р. по тепереш-
ний час. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною 
дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства.Клименко Володи-
мир Федорович є представником акцiонера Товариства Копилова М.В. 
Акціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
та обранням нового складу Наглядової ради.

Обрано члена Наглядової ради Дубiнську Людмилу Михайлiвну 
(згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Осо-
бу обрано на посаду строком на один рiк до моменту переобрання. 
Непогашеної судимiсти за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 
2012 р.- головний спецiалiст Фонду державного майна України, з 
01.12.2017 р. - в.о. начальника iнвестицiйної дiяльностi та державних 
пiдприємств Департаменту управлiння державними пiдприємствами та 
корпоративними правами держави Фонду державного майна України. 
Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. 
Не є афiлiйованою особою Товариства. Дубiнська Людмила Михайлiвна 
є представник акцiонера-юридичної особи Регионального вiддiлення 
ФДМУ по Днiпропетровської обл. Акціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
та обранням нового складу Наглядової ради.

Обрано члена Наглядової ради Мєркову Марiю Антонiвну (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано 
строком на один рiк до моменту переобрання. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова 
особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. по 2.11.2013 р. - 

приватне аКцIонерне товариСтво «IСта-центр»
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член ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика», з 
2.11.2013 р. по даний час член ради Товариства с обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Оберон-Центр». Немає заборони обiймати певнi по-
сади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою То-
вариства. Посадова особа Меркова М.А. є представником акцiонера 
Привалова В.М. Акціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
та обранням нового складу Наглядової ради.

Обрано члена Наглядової ради Привалова Володимира Миколайо-
вича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). 
Особу обрано строком на один рiк до моменту переобрання. . Iншi по-
сади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 
2012 р. - старший науковий спiвроботник Iнститута геотехнiчної 
механiки НАН України. Зазначена особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Немає заборони обiймати певнi 
посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою 
Товариства. Привалов В.М. є представником акцiонера Товариства 
Мєркова А.М. Розмір частки в статутному капіталі Тровариства скла-
дає 1,1508 відсотків.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї 
та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї.

Обрано члена ревiзiйної комiсiї Копилова Михайло Вiталiйовича 
(згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Осо-
бу обрано строком на один рiк до моменту переобрання. Iншi посади, 
якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. по 
даний час член Ради товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика». Зазначена 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. 
Не є афiлiйованою особою Товариства. Розмір частки в статутному ка-
піталі Тровариства складає 1,1508 відсотків.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 

11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї 
та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї.

Обрано члена ревiзiйної комiсiї Бердник Олександру Василiвну (зго-
ду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу 
обрано строком на один рiк до моменту переобрання. Iншi посади, якi 
посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 г. по 
10.2013 р.- головний бухгалтер приватного акцiонерного товариства 
«Iста-Центр», с 11.2013 р. по даний час - начальник контрольно-
ревiзiйного управлiння приватного акцiонерного товариства «Iста-
Центр». Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Немає заборони обiймати певнi посади та 
займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. 
Акціями Товариства не володіє.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ «Iста-Центр» вiд 
11.04.2018 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у 
зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї 
та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї.

Обрано члена ревiзiйної комiсiї Походенко Романа Миколайовича 
(згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Осо-
бу обрано строком на один рiк до моменту переобрання. Iншi посади, 
якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з квiтня 
2013 р. по теперешний час - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью 
«Торговий дiм «Iста» фахiвець 1-ї категорiї вiддiлу корпоративних 
фiнансiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Немає заборони обiймати певнi посади та 
займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. 
Акціями Товариства не володіє.

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 володимир 
петрович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.04.2018

(дата)

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

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«дятЬКIвцI», 13640534Івано-
Франківська , д/н, 78200, м.Коломия, 
Заводська, 3 (03433)49985,

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

13.04.2018

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

dyatkivtzi.com.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«дУБноХмIлЬ»

рІчна ІнформацІя за 2017 рік емітентів, які здійснили приват-
не (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закри-
тих) 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 на-
йменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: Приватне АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДУБНОХМIЛЬ», 00858734, Україна Рівненська обл. Дубенський р-н р-н 
35600 м. Дубно вул. Городня, 14, (03656) 4-19-69. 2. дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 11.04.2018р. 3. адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.dubnohmil.
emitent.org 

директор  петровський михайло йосипович

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «Завод оБважнЮвачIв»
2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kzu.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

12.04.2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
від 12.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не 

більше одного року (до 12.04.2019 року), щодо придбання сировини для 
виробництва продукції, щодо реалізації продукції, залучення фінансових 
ресурсів, кредитних та позикових коштів, в тому числі, але не обмежуючись 
цим, з основними контрагентами Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - 500 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 102 342 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 488,558%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 7 755 630 штук, кількість голосую-

чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах -  
7 347 453 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення - 7 347 453 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.

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

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

2. Голова правління           Козьменко о.о.  13.04.2018
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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 використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

odgaz.odessa.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Президента Учитель Iгора Леонiдовича (паспорт: серiя КЕ 

номер 215963 виданий Приморський РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
12.04.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.09500% на суму 63292.19 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 12.10.2011р. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Президента Учитель Iгора Леонiдовича (паспорт: серiя КЕ номер 215963 
виданий Приморським РВ УМВС України в м. Севастополi. 12.04.1996) об-
рано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.09500% на суму 63292.19 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу: 7 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: голова 
правлiння, Президент Товариства. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Повноваження Голови Наглядової ради Ярошенко Вiктора Миколайови-
ча (паспорт: серiя КЕ номер 291074 виданий Ленiнський РВ УМВС України 
в Одеськiй обл. 19.06.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на 
суму 28.73 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.03.2017р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повно-
важень.

Повноваження Члена Наглядової ради Гузеєва Сергiя Володимировича 
(паспорт: серiя КЕ номер 430986 виданий Центральний РВ ОМУ УМВС 
України в Одеськiй обл. 14.10.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% 
на суму 57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.03.2017р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повно-
важень.

Повноваження Члена Наглядової ради Шешурiхiної Iльгiзи Гусманiвни 
(паспорт: серiя КЕ номер 502436 виданий Ленiнський РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 15.01.1997) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 
57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.03.2017р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Ельчибекяна Iгора Мелконовича 
(паспорт: серiя КЕ номер 431140 виданий Ленiнський РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 15.10.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на 
суму 57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.03.2017р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Цимбалюк Марини Володимирiвни 
(паспорт: серiя КЕ номер 110310 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС 
України в Одеськiй обл. 25.12.1995) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% 

на суму 28.73 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.03.2017р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повно-
важень.

Повноваження Члена Наглядової ради Донченко Сергiя Борисовича 
(паспорт: серiя КЕ номер 431028 виданий Центральний РВ ОМУ УМВС 
України в Одеський обл. 15.10.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00010% на суму 57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
30.03.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення 
строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Стукаленко Василя Анатолiйовича 
(паспорт: серiя НЕ номер 084971 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України 
в Одеськiй обл. 06.12.1995) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на 
суму 28.73 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.03.2017р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Ярошенко Вiктору Миколайовичу (паспорт: 
серiя КЕ номер 291074 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
19.06.1996) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 28.73 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- начальник Одеського УЕГГ, радник Президента, Голова Наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядо-
вою радою Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Гузеєва Сергiя Володимировича (паспорт: серiя 
КЕ номер 430986 виданий Центральний РВ ОМУУМВС України в 
Одеськiй обл. 14.10.1996) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на 
суму 57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - начальник виробничо-технiчного вiддiлу, заступ-
ник виконавчого директора з питань охорони працi, член Наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова 
особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Шешурiхiну Iльгiзу Гусманiвну (паспорт: серiя КЕ 
номер 502436 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
15.01.1997) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 57.46 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- начальник вiддiлу цiнних паперiв, корпоративний секретар, член Наглядо-
вої ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Ждан Василя Степановича (паспорт: серiя КЕ 
номер 395513 виданий Арцизський РВК УМВС України в Одеський обл. 
30.10.1996) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 57.46 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- головний iнженер, начальник управлiння. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Ельчибекян Iгора Мелконовича (паспорт: серiя 
КЕ номер 431140 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
15.10.1996) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 57.46 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- начальник юридичного вiддiлу, радник Виконавчого директора, член На-
глядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Цимбалюк Марину Володимирiвну (паспорт: 
серiя КЕ номер 110310 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 25.12.1995) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на 
суму 28.73 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу кадрiв, член Наглядової ради. 
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Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова 
особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Стукаленко Василя Анатолiйовича (паспорт: 
серiя НЕ номер 084971 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 06.12.1995) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на 
суму 28.73 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - начальник служби матерiально-технiчного забез-
печення, член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Член правлiння, виконавчого директора Герасименко 
Вiталiя Олександровича (паспорт: серiя АР номер 013444 виданий 
Ленiнським РВ УМВС України в м. Севастополi. 19.03.1996) припинено 
12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 24.04.2015р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена правлiння Коржова Сергiя Миколайовича (пас-
порт: серiя КК номер 044100 виданий Ананьївським РВ УМВС України в 
Одеський обл. 10.07.1998) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена правлiння Мiтюченко Iгора Вадимовича (паспорт: 
серiя КЕ номер 468708 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеський обл. 16.11.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена правлiння Мiтюченко Наталiї Семенiвни (паспорт: 
серiя КЕ номер 431505 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 22.10.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена правлiння Фiлатової Ольги Вiкторiвни (паспорт: 
серiя КЕ номер 600718 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 30.04.1997) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена правлiння Згурова Iгора Олександровича (пас-
порт: серiя КЕ номер 714711 виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 16.07.1997) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову правлiння Герасименко Вiталiя Олександровича (паспорт: серiя 
АР номер 013444 виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Севастополi. 
19.03.1996) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - виконавчий директор. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена правлiння Коржова Сергiя Миколайовича (паспорт: серiя КК но-
мер 044100 виданий Ананьївським РВ УМВС України в Одеський обл. 
10.07.1998) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний iнженер Ананьївського 
УЕГХ, головний iнженер , начальник вiддiлу виробничого розвитку та 
iнвестицiй, член правлiння. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена правлiння Мiтюченко Iгора Вадимовича (паспорт: серiя КЕ номер 
468708 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеський обл. 

16.11.1996) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - начальник дiлянки, начальник, член правлiння. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Члена правлiння Боєжова Євгена Валерiйовича (пас-
порт: серiя КК номер 174682 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України 
в Одеськiй обл. 03.01.1999) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Члена правлiння Манишева Iгора Валерiйовича (паспорт: серiя КК но-
мер 218936 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 23.02.1999) 
обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - заступник начальника управлiння. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена правлiння Чернишова Максима Вiталiйовича (паспорт: серiя КК 
номер 675010 виданий Бiляiвським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
21.06.2001) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник управлiння. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена правлiння Боєжова Євгена Валерiйовича (паспорт: серiя КК но-
мер 174682 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
03.01.1999) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ревiзор центральної бухгалтерiї, на-
чальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу, заступник виконавчого директора, 
член правлiння. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на 
обрання. Члена правлiння Бондаренко Руслана Євгеновича (паспорт: серiя 
КК номер 636790 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
06.06.2001) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - заступник головного бухгалтера, головний бух-
галтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Об-
грунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Бiляя Миколи Антоновича (пас-
порт: серiя КЕ номер 478487 виданий Iзмаїльський М.В. УМВС України в 
Одеськiй обл. 11.12.1996) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% 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 Товариства. Головою 
ревiзiйної комiсiї никого не обрано. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Бубнової Наталiї Вiкторiвни (пас-
порт: серiя КЕ номер 087373 виданий Приморський РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 01.11.1995) припинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на 
суму 57.46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Нагорянського Станiслава 
Юрiйовича (паспорт: серiя АН номер 453602 виданий Павлоградським МВ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 12.01.2006) припинено 12.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - з 23.04.2015р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Члена ревiзiйної комiсiї Бiляй Миколу Антоновича (паспорт: серiя КЕ но-
мер 478487 виданий Iзмаїльським М.В. УМВС України в Одеськiй обл. 
11.12.1996) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 57.46 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- начальник, член ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.
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Члена ревiзiйної комiсiї Нагорянського Станiслава Юрiйовича (паспорт: 
серiя АН номер 453602 виданий Павлоградським МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 12.01.2006) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер-ревiзор, 
ревiзор, член ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена ревiзiйної комiсiї Бубнову Наталiю Вiкторiвну (паспорт: серiя КЕ 
номер 087373 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
01.11.1995) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 57.46 грн. Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- голова профспiлкового комiтету Товариства, член ревiзiйної комiсiї. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння __________ Герасименко вiталiй олександрович

М.П.

текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів прат «пІвнГЗК»

приватне аКцІонерне товариСтво
«пІвнІчний ГІрничо-ЗБаГачУвалЬний 

КомБІнат» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191023; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., Україна, 50079) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «18» травня 2018 року 
о 10.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 50079, дніпропетровська 
область, місто Кривий ріг, вулиця черкасова, 91, Управління комбіна-
ту прат «пІвнГЗК», зал засідань та нарад.

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

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: «18» травня 2018 року о 09.30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 50079, 
дніпропетровська область, місто Кривий ріг, вулиця черкасова, 91, 
Управління комбінату прат «пІвнГЗК», зал засідань та нарад.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів - «14» травня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – 
2 318 828 000 штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів – 2 318 828 000 штук простих іменних акцій.

перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:
1) обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товари-

ства.
2) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних збо-

рів акціонерів товариства.
3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 

органу товариства за 2017 рік.
4) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради товариства за 2017 рік.
5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товари-

ства за 2017 рік.
6) визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяль-

ності товариства у 2017 році. прийняття рішення про виплату диві-
дендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акці-
ями товариства, а також визначення строку, порядку та способу 
виплати дивідендів.

7) Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
8) попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в 

тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 47 503 863 38 176 492
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 799 460 13 705 894
Запаси 1 028 548 809 690
Сумарна дебіторська заборгованість 29 147 408 19 073 548
Гроші та їх еквіваленти 71 976 56 990
Нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток)

14 902 637 18 830 536

Власний капітал 23 928 348 30 101 742
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 579 707 579 707
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2 119 909 2 163 310
Поточні зобов’язання і забезпечення 21 455 606 5 911440

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

7 791 826 3 613 101

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 318 423 019 2 318 565 125
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

3,36083 1,55833

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати 
Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через упо-
вноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за 
адресою: 50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 
ПрАТ «ПІВНГЗК», Управління комбінату, каб. 215, юридичний відділ, з по-
неділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, а також у день проведення Загальних 
зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі по-
винні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність 
та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товари-
ства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – керівник напрямку з управління корпоративни-
ми правами юридичного відділу Степашкін Сергій Анатолійович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри можуть надсилати на адресу Товариства: 50079, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, ПрАТ «ПІВНГЗК». Пропозиції акціонерів (акціонера), які су-
купно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

Телефони для довідок Товариства: (056) 400-64-17.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

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

Генеральний директор ПрАТ «ПІВНГЗК»  Г.А. Колдунов
Начальник юридичного відділу Д.С. Лєвєнцов
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Завод обважнювачiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, 

вул. Олекси Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kzu.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

12.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради 
Машира Романа Володимировича. Підстава такого рішення: рішення за-
гальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2018 р. (Протокол від 
12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді Члена Наглядової ради Товариства з 14.12.2017 р. 

12.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради По-
лякова Олександра Олександровича. Підстава такого рішення: рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2018 р. (Протокол від 
12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,000036%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадо-
ва особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 
14.12.2017 р. 

12.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради 
Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава такого рішення: рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2018 р. (Протокол від 
12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,005365%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадо-
ва особа перебувала на посаді Члена (Голови) Наглядової ради Товари-
ства з 14.12.2017 р. У зв'язку з припиненням повноважень як члена На-
глядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради.

12.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Нагiнського Володи-
мира Йосиповича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів ак-
ціонерів Товариства від 12.04.2018 р. (Протокол від 12.04.2018 р.).Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір па-

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

міжміський код та телефон емітента: публiчне акцiонерне товариство 
«Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар’єр», 21150620, 
д/н, с. Коржова, Монастириський р-н, Тернопільська, 48313,0355520937.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 16.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://ksgdk.pat.
ua/.4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Західаудит», 33539238. 
5. Інформація про загальні збори.26.04.2017, чергові. Додаткових 
пропозицiй щодо порядку денного, не надходило. Порядок денний Загаль-
них зборів:1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних 
зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної 
комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з пи-
тань порядку денного на Зборах.2.Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік. 3.При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 
за 2016 рік.4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік.5.Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи 
Товариства за 2016 рік.6.Припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.7.Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.9.Затвердження умов до-
говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради від імені Товариства. Результати розгляду питань порядку 
денного: 1.Призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і 
секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.Обрати чле-
нами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а 
саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну та Пит-
люка Володимира Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених 
осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з 
цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лі-
чильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх 
питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.За-
твердити наступний порядок проведення Загальних зборів:1)Загальні збо-
ри тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголо-
шення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних 
зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в ін-
ших випадках на власний розсуд.2)Голова Загальних зборів послідовно ви-
носить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. 3) Розгляд 
кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регла-
ментом: доповідь/співдоповідь - до 15 хвилин; відповіді на запитання - до  
2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питан-
ня); виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин);за 
рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для 
відповідей на питання або виступи може бути подвоєно;питання ставлять-
ся доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загаль-
них зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають 
бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-

батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки до-
повіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку ден-
ного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість 
задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведе-
ного регламентом; жоден з учасників Загальних зборів не має права ви-
ступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова 
Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання поряд-
ку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, 
вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до 
Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість 
голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень 
не проводиться;перед початком голосування представник лічильної комісії 
пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, по-
рядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування за-
бороняється. Під час голосування слово нікому не надається; підсумки го-
лосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, 
підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх під-
биття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення 
пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити пере-
рву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання; 
якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акці-
онерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може 
оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При 
цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в 
разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; інші проце-
дурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово. 2. При-
йняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 
фінансовий рік.3.Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік.4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 
2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними по-
казниками: сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 
20  062 000 гривень, чистий прибуток Товариства за 2016 рік: 
531  000  гривень.5.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік у 
сумі 531 000 гривень наступним чином: 531 000 гривень направити на по-
криття збитків попереднього періоду.6.Припинити повноваження голови та 
членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, Шев-
ченка Максима Тарасовича, Шмигіна Євгена Олександровича, Голікова 
Дмитра Дмитровича; Скрипниченко Таліни Григорівни з моменту прийняття 
цього рішення.7.Визначити, що Наглядова рада Товариства буде складати-
ся з п'ятьох членів.8.Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати 
цього рішення, наступних осіб: Іванова Артема Валерійовича; Скрипничен-
ко Таліну Григорівну; Шмигіна Євгена Олександровича; Голікова Дмитра 
Дмитровича; Шевченко Максима Тарасовича.9.Затвердити умови догово-
рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з 
положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, 
яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних 
зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради згідно з затвердженою формою. Позачергові збори не 
скликалися. 6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «КоржIвСЬКий СпецIалIЗований ГIрничо-дроБарний Кар’Єр»

приватне аКцIонерне товариСтво «Завод оБважнЮвачIв»
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кета акцій емітента, які належать особі, - 0,005365%. Термін, на який об-
рано: до переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: дирек-
тор, заступник голови правлiння з розвитку.

12.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Полякова Олексан-
дра Олександровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів 
акціонерів Товариства від 12.04.2018 р. (Протокол від 12.04.2018 р.). Зго-
ди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, 
на який обрано: до переобрання. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать особі, - 0,000036%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступ-
ник начальника відділу постачання, програміст.

12.0.4.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера Нагін-
ського В.Й., Машира Романа Володимировича. Підстава такого рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2018 р. (Про-
токол від 12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Термін, на який обрано: до переобрання. Акціями То-
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник 
ділянки поверхневої, начальник служби охорони.

Членами Наглядової ради Товариства 12.04.2018 року прийнято рі-
шення обрати Головою Наглядової ради Нагiнського Володимира Йоси-
повича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства 
від 12.04.2018 р. (Протокол від 12.04.2018 р.). Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі, - 0,005365%. Термін, на який обрано: до переоб-
рання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор, заступник го-
лови правлiння з розвитку.

У зв'язку зі зміною кількісного складу Правління, Наглядовою радою 
Товариства 12.04.2018 р. прийнято рішення переобрати з 12.04.2018 р. 
Головою Правління Товариства Козьменка Олексiя Олександровича, ра-
ніше обраного Наглядовою радою Товариства від 12.04.2018 р. Підстава 
такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 р. 
(Протокол від 12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Акціями Товариства не володіє.Термін, на який обрано: 

на строк до 31.12.2018 р. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
директор з технічного розвитку, заступник технічного директора з iновацiї, 
заступник Голови правління з технiчних питань.

У зв'язку зі зміною кількісного складу Правління, Наглядовою радою 
Товариства 12.04.2018 р. прийнято рішення переобрати з 12.04.2018 р. 
членом Правління Товариства Євдокимову Олену Олександрiвну, раніше 
обрану Наглядовою радою Товариства від 14.12.2017 р. Підстава такого 
рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 р. (Прото-
кол від 12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє.Термін, на який обрано: до 
переобрання. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник 
головного бухгалтера, головний бухгалтер.

У зв'язку зі зміною кількісного складу Правління, Наглядовою радою 
Товариства 12.04.2018 р. прийнято рішення обрати з 12.04.2018 р. За-
ступником Голови Правління Товариства Галя Ігоря Степановича. Підста-
ва такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 р. 
(Протокол від 12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Термін, на який обра-
но: до переобрання. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
директор з виробництва та технічним питанням з обладнання, головний 
інженер.

У зв'язку зі зміною кількісного складу Правління, Наглядовою радою 
Товариства 12.04.2018 р. прийнято рішення обрати з 12.04.2018 р. чле-
ном Правління Товариства Грабіну Ангеліну Андріївну. Підстава такого 
рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 р. (Прото-
кол від 12.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє. Термін, на який обрано: до 
переобрання. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: економіст 
з планування, головний економіст.

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               Козьменко о.о. 13.04.2018

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

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «пвI ЗIт 
нафтоГаЗБУдIЗоляцIя», 
23742193, Фастова, б.2, с.Демiдiв, 
Вишгородський, Київська область, 
07335, Україна, (044) 422-03-95

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

16.04.2018 р.

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

ngsi.com.ua

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «третІй Ки-
ЇвСЬКий авторемонт-
ний Завод», 05482469, вул. Ав-
тозаводська, 76, м.Київ, Оболонський, 
04114, Україна, (044) 430-67-34

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

16.04.2018 р.

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

http://karz.com.ua/

приватне аКцIонерне товариСтво 
«тереБовлянСЬКе ЗаводоУправлIння 

БУдматерIалIв «БУдIвелЬниК»
рІчна ІнформацІя емітентів,  

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Теребовлянське заводоуправлiння будматерiалiв «Будiвельник», 
00291552, вул.Пiдзамче, 113, м. Теребовля, д/н, Тернопільська, 48143, 
03551 22194.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2018.3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: zbm.afr.net.ua

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво "пІвден-
на ГенерУЮча Компа-
нІя", 34801918, Новікова, 13, м.
Одеса, Одеська область, 65098, 
Україна, (048)7052162

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

16.04.2018

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

http://ugk-energy.com.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
«миКолаЇвоБленерГо»

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно 

вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок 
та iншого нерухомого майна, або основних засобiв Товариства.

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
12.04.2018 (протокол № 17) схвалено вчинення значного правочину у 
розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: 
укладення мiж Товариством та ПАТ КБ «Приватбанк» договору оренди час-
тини примiщення (площею 2,0 кв.м) на першому поверсi двоповерхової 
адмiнiстративної будiвлi за адресою: вул. Центральна, 93, м. Снiгурiвка, 
Миколаївської областi, та дiї щодо його вчинення та виконання з наслiдками, 
передбаченими статтею 72 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Згiдно з цим Договором орендодавець (ПАТ «Миколаївобленерго») пе-
редає, а орендар (ПАТ КБ «Приватбанк») приймає в строкове платне ко-
ристування частину нежитлового примiщення (площею 2,0 кв.м) на пер-
шому поверсi двоповерхової адмiнiстративної будiвлi фiлiї 
ПАТ «Миколаївобленерго» Снiгурiвського району, яке знаходиться за 
адресою: вул. Центральна, 93, м. Снiгурiвка, Миколаївська область.

Орендна плата за базовий мiсяць оренди становить 280,00 грн з ПДВ. 
Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначається шляхом коригу-
вання плати за користування орендованою площею за попереднiй мiсяць 
на iндекс iнфляцiї за поточний мiсяць. 

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно 
вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори.

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
12.04.2018 (протокол № 17) схвалено вчинення значного правочину у 
розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: 
укладення Товариством Додаткової угоди до Кредитного договору 
№ ОК2017-0396 вiд 02.11.2017 з ПАТ «Банк Восток» щодо змiни графiку 
лiмiту кредитної лiнiї, та дiї щодо його вчинення та виконання з наслiдками, 
передбаченими статтею 72 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Цiєю Додатковою угодою до Кредитного договору змiнено графiк лiмiту 
кредитної лiнiї. Iншi умови Кредитного договору залишаються незмiнними.

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

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

М.П. 13.04.2018
(дата)

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 «СмIлапромБУд»

2. Код за ЄДРПОУ 05424012
3. Місцезнаходження 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 0473342528
5. Електронна поштова адреса em05424012 @ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
em05424012.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018 р. припинено повно-
важення: Голови наглядової ради Горобця Василя Антоновича. Перебу-
вав на посадi шiсть рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента  – 
26,49 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Чле-
на наглядової ради Грунiна В'ячеслава Дмитровича. Перебував на посадi 
шiсть рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 1,05 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Члена нагля-
дової ради Горобця Богдана Васильовича. Перебував на посадi шiсть 
рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв 12.04.2018 р. ревiзора Левандовську Галину Євгенiвну 
переобрано на новий термiн три роки. Посади, якi обiймала посадова осо-
ба останнi 5 рокiв: Ревiзор ПрАТ «Смiлапромбуд». Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента –3,36 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюден-
ня паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018 р 
обрано: Головою наглядової ради Горобця Богдана Васильовича на 
термiн три роки. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: го-
ловний механiк ПрАТ «Смiлапромбуд». Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0 %. Представник акцiонера, який володiє бiльше 10 % 
акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних да-
них. Членом наглядової ради Ксенженко Марiю Демянiвну на термiн три 
роки. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв:лаборант 
ПрАТ «Смiлапромбуд». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
2,7 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Чле-
ном наглядової ради Крайнiкову Валентину Василiвну на термiн три роки. 
Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв:пенсiонер. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Представник акцiонера, який 
володiє бiльше 10 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлю-
дення паспортних даних.

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

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

директор  Крайнiков валерiй Євгенович
13.04.2018 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-
ковальський завод» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ло-
моносова, 1. Телефон (факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова 
адреса – vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.vlkz.
com.ua. Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є за-
інтересованість.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 13.04.18р. прийнято рішення про надання зго-

ди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 
12347 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 1350424 шт., 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах – 818844 шт. кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 75788 шт., «проти» – 0 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вар-
тість послуг – 5841,8 тис. грн. Співвідношення* – 47,31 %; 2) Ринкова 
вартість послуг – 7289,8 тис. грн. Співвідношення* – 59,04%; 3) Ринко-
ва вартість послуг – 1077,9 тис. грн. Співвідношення* – 8,73 %; 4) Рин-
кова вартість послуг – 1774,6 тис. грн. Співвідношення* – 14,37 %.

* - Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

в.о. директора Головін в.м. 13.04.18р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«виШнІвСЬКий ливарно-КовалЬСЬКий Завод» 
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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 акцiонерне товариство 

«Київський мотоциклетний завод»
2. Код за ЄДРПОУ 00231314
3. Місцезнаходження 04119 м.Київ 

вул. Сiм’ї Хохлових, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(044) 489-35-38 (044) 489-35-38

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

00231314.infosite.com.ua

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

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

16.04.2018 року (Протокол від 16.04.2018 року) прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати про-
ведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів: 
50000  тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 75899 тис. грн. Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 65,877%. Характер 
правочинів: будь-які правочини, що відповідають предмету діяльності 
Товариства, а також не суперечать Статуту Товариства, зокрема, але 
не виключно: правочини купівлі-продажу, міни, кредитні, позики, заста-
ви/іпотеки, поруки, оренди, підряду тощо. Загальна кількість голосую-
чих акцій: 29789865 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 29780310. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 
29780310  акцій, «проти» - 0 акцій.

3. підпис:3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством.3.2.Найменування посади: Ге-
неральний директор нестеришин ярослав Степанович.

приватне аКцIонерне товариСтво «КиЇвСЬКий мотоциКлетний Завод»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ» (код за ЄДРПОУ -01886843).
Місцезнаходження – 70037, Запорізька обл.., Вільнянський район, 

с.Люцерна, вул.Сонячна, 4-А. Телефон (факс) - (061)283-59-15. Елек-
тронна поштова адреса: office@zmot.com.ua. Адреса сторінки в мережі 
інтернет – www.zmot.com.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2.текст повідомлення: Відповідно рішення Загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «Запоріжметалооптторг» від 13.04.2018р. (Протокол за-
гальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 13.04.2018р.) у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень Голова Наглядової ради Верiтов Станiслав 
Iгорович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) припиняє повноваження на посадi 13.04.2018 р.; володіє 33818503 
акцiями, що складає 96,6243% статутного капiталу емiтента; на посадi 
особа перебувала 8 років. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжме-
талооптторг» від 13.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв 
№ 1 вiд 13.04.2018р.) у зв’язку із закінченням терміну повноважень 
член Наглядової ради Верiтов Олександр Iгорович (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження 
на посадi 13.04.2018 р.; володіє 1 акцiєю, що складає 0,000002% ста-
тутного капiталу емітента. На посадi особа перебувала 8 років; непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжме-
талооптторг» від 13.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв 
№ 1 вiд 13.04.2018р.) у зв’язку із закінченням терміну повноважень 
член Наглядової ради Приходько Євгенiя Теодорiвна (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження 
на посадi 13.04.2018 р. Володіє 1 акцiєю, що складає 0,000002% ста-
тутного капiталу емітента. На посадi особа перебувала 8 років; непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа член Правління Камілова Ірина Іванівна(фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє по-
вноваження на посадi 13.04.2018р. у зв’язку із закінченням терміну по-
вноважень. Акцiями Товариства не володіє. На посадi особа перебува-
ла 8 років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - На-
глядова рада (Протокол Наглядової ради №3 вiд 13.04.2018р.)

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжме-
талооптторг» від 13.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв 
№ 1 вiд 13.04.2018р.) Верiтов Станiслав Iгорович (фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на посаду члена 
Наглядової ради ПрАТ «Запоріжметалооптторг» строком на три роки. 
Розмір пакета акцій, яким володіє особа - 33818503 шт., що складає 
96,6243% статутного капiталу емітента. Протягом останнiх 5 рокiв за-

ймав наступнi посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «Запорiжметалоо
птторг»,заступник директора ТОВ «Юридичний центр «Бiзнес-Експерт». 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжме-
талооптторг» від 13.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв 
№ 1 вiд 13.04.2018р.) Верiтов Олександр Iгорович (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на посаду чле-
на Наглядової ради ПрАТ «Запоріжметалооптторг» строком на три 
роки. Розмір пакета акцій, якою володіє особа - 1 шт., що складає 
0,000002% статутного капiталу емітента. Протягом останнiх 5 рокiв за-
ймав наступнi посади: член Наглядової ради 
ПрАТ «Запорiжметалооптторг», з 01.01.2008р. до 09.09.2016р.-
заступник директора з органiзацiйних питань ТОВ «Юридичний центр 
«Бiзнес-Експерт», з 12.09.2016р. викладач кафедри фізичної культури і 
спорту Запорізького Національного університету. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжме-
талооптторг» від 13.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв 
№ 1 вiд 13.04.2018р.) Приходько Євгенія Теодорівна (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на посаду члена 
Наглядової ради ПрАТ «Запоріжметалооптторг» строком на три роки. 
Розмір пакета акцій, якою володіє особа - 1 шт., що складає 0,000002% 
статутного капiталу емітента. Протягом останнiх 5 рокiв займала 
наступнi посади: член Наглядової ради ПрАТ «Запорiжметалооптторг», 
директор гуманiтарного коледжу Запорізького Національного технічно-
го університету. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Згідно рішення Наглядової ради Протокол № 3 від 13.04.2018р. об-
рано строком на 5 років на посаду члена правління Камілову Ірину Іва-
нівну, (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Протягом останніх 5 років займала посаду - головного бухгалтера та 
члена правління ПрАТ «Запоріжметало-оптторг». Посадова особа акці-
ями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

Згідно рішення Наглядової ради Протокол № 3 від 13.04.2018р. об-
рано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ»Запорiжметалооптторг» 
Верiтова Станiслава Iгоровича (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), володiє 33818503 акцiями, що складає 
96,6243% статутного капiталу емiтента , строком на 3 роки. Протягом 
останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: Голова Наглядової ради 
ПрАТ «Запорiжметалоопт-торг»,заступник директора ТОВ «Юридич-
ний центр «Бiзнес-Експерт». Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

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

Голова правління                 фесенко о.в.  13.04.2018р. 

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІжметалооптторГ»
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1. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК 21
2. ПРАТ АВТОНОМ 35
3. ПРАТ АВТОТРАНС 22
4. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15172 24
5. ПАТ АКБ «АРКАДА» 8
6. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 60
7. ПРАТ АЛТЕК 27
8. ПРАТ АО ГАЛАНТ 2
9. ПРАТ АРТЕМ-АВІА 44

10. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 31
11. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЛІСМАШ» 25
12. ПРАТ БРОТЕП-ЕКО 61
13. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 28

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 ТОВА-
РИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 03374764
3. Місцезнаходження: 24615 Вінницька обл., Крижопільський ра-

йон, село Городківка, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІЩЕНСЬКА, будинок 103
4. Міжміський код, телефон та факс: 0434022475 , 0434022475 
5. Електронна поштова адреса: brevus@upikr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: cukrzavod.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст повідомлення 
На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Крижопiльський цукро-

вий завод» (протокол від 12 квітня 2018 р.) відбулись зміни складу по-
садових осіб: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, обрано 

Директором ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» терміном на 
1 (один) рік Романову Тетяну Григорівну з 12.04.2018 року. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: 
заява особи про призначення на посаду з 12.04.2018р. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення На-
глядовою радою. Iншi посади, якi обiймала дана особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт ПрАТ «Продовольча 
компанiя «Подiлля», начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Продо-
вольча компанiя «Подiлля», директор ПАТ «Крижопiльський цукровий 
завод», директор ПрАТ «Крижопiльський цукровий завод». Одночасно 
обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПрАТ «ПК «Подiлля», 
яке знаходиться за адресою:24600, Вінницька обл., Крижопільський 
район, селище міського типу Крижопіль, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ТЮТЮННИ-
КА, будинок 74 А. Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, що становить 0 % 
Статутного капiталу Емiтента. 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  романова тетяна ГриГорІвна
12.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «КрижопІлЬСЬКий цУКровий Завод»

до уваги акціонерів!
приватне акціонерне товариство «острозький молокозавод» (код 

за ЄДРПОУ 00446954) повідомляє про доповнення порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів (надрукованого у Бюлетень «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 від 26.03.2018 р.), 
що відбудуться 27 квітня 2018 року об 11.00 год. за місцезнаходженням 
товариства: 35801, рівненська обл., м. острог, вул. вишенського, 12, 
кабінет виробничого відділу, наступними питаннями:

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у 

складі: Бічева Н.В., Шарикіна А.Ю., Держак Н.Ю.

12. Про обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про 

акціонері товариства».
13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядо-

вої ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової 
ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинсько-
го В.Л. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товари-
ства.

наглядова рада прат «острозький молокозавод»

приватне аКцІонерне товариСтво «оСтроЗЬКий молоКоЗавод» 

товариСтво З оБмеженоЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння 

аКтивами «БУдІвелЬнІ проеКти» 
повІдомлення про лІКвІдацІЮ

13 квітня 2018 року Загальними Зборами Учасників Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні 
проекти» (ЄДРПОУ 34764782) було прийнято рішення про ліквідацію Па-
йового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Капітал» (ЄДРІСІ 2331251) (надалі – Фонд). Ліквідація Фонду здійснюєть-
ся до закінчення строку, встановленого регламентом Фонду, на що всі 
учасники Фонду надали свою згоду.

Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною Комісією у письмовій 
формі за адресою: 01001 м. Київ, вул. Десятинна 4/6 протягом двох міся-
ців з дня публікації повідомлення про ліквідацію Фонду.

Голова ліквідаційної комісії 
Генеральний директор 
тов «КУа «Будівельні проекти»
__________________________морєва н.я.

товариСтво З оБмеженоЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння 

аКтивами «БУдІвелЬнІ проеКти»
повІдомлення про лІКвІдацІЮ

13 квітня 2018 року Загальними Зборами Учасників Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні 
проекти» (ЄДРПОУ 34764782) було прийнято рішення про ліквідацію Па-
йового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Соціальний» (ЄДРІСІ 2331250) (надалі – Фонд). Ліквідація Фонду здій-
снюється до закінчення строку, встановленого регламентом Фонду, на що 
всі учасники Фонду надали свою згоду.

Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною Комісією у письмовій 
формі за адресою: 01001 м. Київ, вул. Десятинна 4/6 протягом двох міся-
ців з дня публікації повідомлення про ліквідацію Фонду.

Голова ліквідаційної комісії 
Генеральний директор 
тов «КУа «Будівельні проекти»
__________________________морєва н.я.
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14. ПРАТ ВЕРБААГРОТЕХ 33
15. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО ПОЛТАВА 7
16. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВОСХОД 19
17. ПРАТ ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 44
18. ПРАТ ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 70
19. ПРАТ ВІННИЦЯПОБУТХІМ 6
20. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 47
21. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 14
22. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 16
23. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 17
24. ПРАТ ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС 22
25. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ КАР’ЄР 44
26. ПРАТ ГОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 28
27. ПРАТ ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 21
28. ПРАТ ДАВИДІВ 58
29. ПРАТ ДЖЕЙН ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 54
30. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» 41
31. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА  

ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
39

32. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА  
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

40

33. ПРАТ ДОБРОБУТ ІФ 4
34. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ 24
35. ПРАТ ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ 43
36. ПРАТ ДУБНОХМІЛЬ 64
37. ПРАТ ДЯТЬКІВЦІ 64
38. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 23
39. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 30
40. ТОВ ЕЛІТЛАЙН 25
41. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 53
42. ПАТ ЕНКО 57
43. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 5
44. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 5
45. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 62
46. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 45
47. ПРАТ ЗАБІР’Я 46
48. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 41
49. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 42
50. ПРАТ ЗАВОД АРТЕМЗВАРЮВАННЯ 19
51. ПРАТ ЗАВОД АРТЕММАШ 19
52. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ 11
53. ПРАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 16
54. ПРАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 64
55. ПРАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 68
56. ПРАТ ЗАВОД ПЛАСТМАС 48
57. ПРАТ ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК 16
58. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 26
59. ПРАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 11
60. ПРАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 62
61. ПРАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 24
62. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 20
63. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 71
64. ПРАТ ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА 31
65. ПРАТ ЗЕЛЕНБУД 44
66. ПРАТ ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ 24
67. ПРАТ ЙОСИПІВСЬКЕ 20
68. ПРАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 44
69. ПРАТ ІМГ 6
70. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 59
71. ПРАТ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «УКРГАЗТЕХНІКА» 35
72. ПРАТ ІНСТИТУТ ПАПЕРУ 20
73. ПРАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 20
74. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 63
75. ПРАТ ІТЕСУ НАФТОГАЗБУДІЗОЛЯЦІЯ 6
76. ПРАТ КАМ’ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 19
77. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 19
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78. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 27
79. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 27
80. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 27
81. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 29
82. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 33
83. ПРАТ КЕРАМІКА 20
84. ПРАТ КЕРАМІКА 60
85. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 7
86. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 11
87. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 11
88. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МОТОЦИКЛЕТНИЙ ЗАВОД 71
89. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 43
90. ПРАТ КОНСТАР 38
91. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 55
92. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 56
93. ПАТ КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО- ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР 68
94. ПРАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ПЛОДООВОЧ 46
95. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 43
96. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 72
97. ТОВ КУА «БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ» 72
98. ТОВ КУА «БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ» 72
99. ПРАТ ЛІКТРАВИ 51
100. ПРАТ ЛІСОВИК 25
101. ПАТ ЛУБНИФАРМ 13
102. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24654 32
103. СГ ПРАТ МАШИНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ «ВОЛОДИМИРАГРО» 4
104. ПРАТ МАШПРОМПОСТАЧЗБУТ 35
105. ПРАТ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» 31
106. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 70
107. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 27
108. ПАТ МИРНОДОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 46
109. ПРАТ МИРОНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 61
110. ПАТ МОНФАРМ 15
111. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА АВТОБАЗА 38
112. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА І КОМЕРЦІЙНА ФІРМА МЕТА 61
113. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ 

«ПРОГРЕС»
18

114. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 55
115. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 37
116. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 38
117. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 22
118. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ» 38
119. ПРАТ НВП «СИСТЕМА» 42
120. ПРАТ НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 51
121. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР 17
122. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР 56
123. ПАТ ОДЕСАГАЗ 54
124. ПАТ ОДЕСАГАЗ 65
125. ПРАТ ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ 21
126. ПРАТ ОПТІКОМЕДСЕРВІС 22
127. ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 72
128. ТОВ П’ЯТИЙ ОКЕАН 28
129. ПРАТ ПВІ ЗІТ НАФТОГАЗБУДІЗОЛЯЦІЯ 69
130. ПРАТ ПЕНТОПАК 46
131. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №92 52
132. ПРАТ ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК 53
133. ПРАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 69
134. ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 67
135. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 12
136. ПРАТ ПРИКОРДОННИК 25
137. ПРАТ ПРІОКОМ 59
138. СВАТ ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ» 31
139. ПРАТ РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» 3
140. ПРАТ РАДУЖНЕ 31
141. ПРАТ РАЙАГРОХІМ 61
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142. ПРАТ РЕАГЕНТ 39
143. ПРАТ РЕАГЕНТ 41
144. ПРАТ РЕАГЕНТ 43
145. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «СЛАВУТИЧ» 32
146. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 6
147. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 43
148. ПАТ САБАРІВСЬКИЙ КАР’ЄР 31
149. ПРАТ САД 18
150. ПРАТ САД 52
151. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ 61
152. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 54
153. ПРАТ СК АСКО-МЕДСЕРВІС 58
154. ПРАТ СМІЛАПРОМБУД 70
155. ПРАТ СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 18
156. ПРАТ СТАРОСІЛЛЯ 30
157. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 5
158. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 25
159. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ БУСІН 61
160. ПРАТ СТРИЖІВСЬКЕ 49
161. ПРАТ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
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162. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 37
163. ПРАТ ТИВРІВСЬКЕ АТП -10543 61
164. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» 42
165. ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРЕМІУМ» 22
166. ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРЕМІУМ» 25
167. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 24
168. ПРАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 22
169. ПРАТ ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ 17
170. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 69
171. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» 38
172. ПРАТ ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА 18
173. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 50
174. АТ УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 19
175. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ХОЛДИНГ 53
176. ПАТ УКРП’ЄЗО 53
177. ПРАТ УКРПАНГРУП 37
178. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 48
179. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 61
180. ПРАТ УНІВЕРСАМ-2 22
181. ПРАТ УНІВЕРСАМ-2 23
182. ПРАТ УНІВЕРСАМ-2 31
183. ПРАТ УНІСОН 6
184. ПРАТ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УБ ХАЕС 5
185. ТОВ ФІРМА «ІРБІС» 28
186. ПРАТ ФК СОКРАТ 20
187. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 25
188. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД» 38
189. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 45
190. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 51
191. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 62
192. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 34
193. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 35
194. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 36
195. ПРАТ ЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНФОПЛЮС» 19
196. ТОВ ЦЕНТР ТМ «П’ЯТИЙ ОКЕАН» 25
197. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 50
198. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 18
199. ПРАТ ЧЕРНІГІВГАЗБУД 28
200. ПРАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 28
201. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 28
202. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 28
203. ПАТ ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ 26
204. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 39
205. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18073
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
16.04.2018 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 — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


