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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про
затвердження Вимог до інформації про кандидатів у
члени органу акціонерного товариства»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 06.04.2017 було схвалено проект
рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» (далі – Проект).
Проектом передбачено затвердити Вимоги до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства та визнати таким, що втратило чинність, рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 вересня 2011 року № 1377 «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1206/19944.
Проект розроблено відповідно до пункту 13 статті 8
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини другої статті 43 Закону
України «Про акціонерні товариства», з метою встановлення вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства.
Так, згідно з частиною другою статті 43 Закону України
«Про акціонерні товариства» бюлетень для кумулятивного голосування, крім іншого, повинен містити перелік
кандидатів у члени органу акціонерного товариства із за-

значенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
При цьому, частиною п’ятою статті 53 Закону України
«Про акціонерні товариства» (зі змінами) передбачається, що під час обрання членів наглядової ради разом з
інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по
батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій,
що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені
для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є
він незалежним директором.
З метою приведення нормативно-правового акту
НКЦПФР, яким встановлені вимоги до інформації про
кандидатів у члени органу акціонерного товариства, у
відповідність до вимог частини п’ятої статті 53 Закону
України «Про акціонерні товариства», Проектом передбачається відповідна інформація.
Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресами:
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30
(департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.
Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії –
http://www.nssmc.gov.ua/.
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем
оприлюднення Проекту.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013
№2484, пункту 3 розділу І Порядку скасування реєстрації
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р.
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013р. за №822/23354, та відповідно до документів,
наданих Приватним акціонерним товариством «Страхова
компанія «Партнер», місцезнаходження: 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чапаєва, 75, код за ЄДРПОУ:
13958383, на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку
з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Партнер». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного
товариства Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Партнер» від 01 грудня 2010 року
№1123/1/10, видане Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 156-КФ-С-А від 18 квітня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843, на підставі п. 8 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), відповідно до повідомлення
державного реєстратора юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Департаменту реєстраційних послуг
Запорізької міської ради Кірієнко І.В. щодо проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації від 24.03.2017
№03-02/Д/168, що отримано від Східного територіального управління Комісії листом від 04.04.2017
№10/1/04/1072/1 (вх. від 10.04.2017 №10602), скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «АВТОСЕРВІС» (код
за ЄДРПОУ 20479513). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «АВТОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ:
20479513) від 12.11.1998 №537/08/1/98, видане Запорізьким територіальним управлінням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 154-КФ-С-А від 18 квітня 2017 року.
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* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 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 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№822/23354 (із змінами і доповненнями), та відповідно
до документів, наданих ПрАТ «Київське міжобласне спеціалізоване ремонтно-налагоджувальне акціонерне товариство» (03110, м. Київ, вул. Ульяни Громової, 3, кв.6, код
за ЄДРПОУ: 22893286) на скасування реєстрації випуску
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства,
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Київське
міжобласне спеціалізоване ремонтно-налагоджу
вальне акціонерне товариство». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Київське міжобласне спеціалізоване
ремонтно-налагоджувальне
акціонерне
товариство» від 21 жовтня 2011 року №396/10/1/11, видане Територіальним управлінням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській
області, анульовано – розпорядження № 155-КФ-С-А
від 18 квітня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354,
зі змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у формі витягу від
12.04.2017 №1002465916 щодо внесення 05.04.2017 запису про судове рішення про визнання юридичної особи
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за судовим рішенням Господарського суду Чернігівської області,
30.03.2017, 927/1361/16 та інформації, наданої ліквідатором ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник»
Бандолою О.О. листом від 06.04.2017 №02-32/23 (вх. від
11.04.2017 №10783), зупинено обіг акцій ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник», код за ЄДРПОУ: 01272976 –
розпорядження №106-КФ-З від 18 квітня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» квітня 2017 року.
19.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
міжміський код та телефон емітента

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТ
ЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»,

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Страхова компанiя "Сузiр'я"

22891956
03067, Київ, Гарматна, 6
044 239-29-95 044 239-29-97
suzirya@ukrpack.net
suzirya.com.ua

05523398, вул. Будiндустрiї , 7,
м. Київ, Голосiївський р-н, 01013,
(044) 285-54- 24
2. Дата розкриття повного тексту річ- 20.04.2017
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- zbkkovalskaya.kiev.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРзичної особи - підприємця), якою про- СЬКА
ФІРМА
«ЄВРОАУДИТ»,
ведений аудит фінансової звітності
30437318
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2016 року. Кворум зборів: 92,16% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на
загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правління
ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради
ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт
Ревізійної комісії ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати перевірки фінансово-господарської
діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту ПАТ
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів. 6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Результати розгляду питань порядку денного: Обрали Голову і секретаря Загальних зборів. Обрали Лічильну комісію. Встановили порядок проведення
Загальних зборів та затвердити Регламент. Затвердили звіт Правління про
результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Затвердили звіт
Наглядової ради за 2015 рік. Затвердили звіт Ревізійної комісії про результати
перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Затвердили висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ЗЗБК ім. С.Ковальської» за 2015 рік. Затвердили річний звіт ПАТ «ЗЗБК ім. С.Ковальської» за 2015 рік. Затвердили прибуток за
результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 р. направити на
розвиток виробництва. Попередньо схвалити значні правочини.
6. Інформація про дивіденди.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 21.04.2016 р. (Протокол
№22 вiд 21.04.2016 р.) дивiденди за 2015 рiк не нараховували та не виплачували. Прибуток направлено на розвиток виробництва. Рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. Прибуток направити на розвиток виробництва.

Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів 14 квітня 2017 р. (Протокол № 91) було
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з
дати прийняття такого рішення, наступного характеру: укладання договорів
страхування у формі добровільного та обов’язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів, ліцензій з
подальшим одержанням страхових платежів; гранична сума –
50 000 ,00 тис. грн (п’ятдесят мільйонів) гривень, що становить 84,13316% до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за
2016 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності за 2016 р. становить 59 429,6 тис. грн. Загальна кількість голосуючих
акцій 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -1 050 000 (один мільйон
п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) шт.
№
Дата
Гранична Вартість активів Співвідношення граничз/п прийняття
сукупність
емітента за
ної сукупності вартості
рішення
вартості
даними
правочинів до вартості
правочинів останньої річної активів емітента за да(тис. грн)
фінансової
ними останньої річної
звітності
фінансової звітності
(тис. грн)
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1 14.04.2017 р. 50 000,00
59 429,6
84,13316

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1011579
691290
Основні засоби (за залишковою вартістю)
36013
38712
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
91734
66234
Сумарна дебіторська заборгованість
339779
258699
Грошові кошти та їх еквіваленти
75728
168382
Власний капітал
153317
144967
Статутний капітал
4583
4583
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
90147
81797
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
238204
170380
Поточні зобов’язання і забезпечення
620058
375943
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0,04
1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,04
1
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
18331256 18331256
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
0
0
0
0
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів 14 квітня 2017 р. (Протокол № 91) було
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з
дати прийняття такого рішення, наступного характеру: укладання договорів
з довгострокових фінансових інвестицій; гранична сума – 50 000 ,00 тис. грн
(п’ятдесят мільйонів) гривень, що становить 84,13316% до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за
2016 р. становить 59 429,6 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій
1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах -1 050 000 (один мільйон
п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Оксененко Наталiя Сергiївна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2017
(дата)

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

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
№
Дата
Гранична Вартість активів Співвідношення граничз/п прийняття сукупність
емітента за
ної сукупності вартості
рішення
вартості
даними
правочинів до вартості
правочинів останньої річної активів емітента за да(тис. грн)
фінансової
ними останньої річної
звітності
фінансової звітності
(тис. грн)
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1 14.04.2017 р. 50 000,00
59 429,6
84,13316
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№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР’ЄРИ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 31539393
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-52-25,
				
(044) 490-52-25
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.uvk.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
Протоколом № 01/2017 Засідання Наглядової ради ЗАТ «УВК» від
12.04.2017 р. прийнято рішення переобрати Генеральним директором
Товариства Старостіна Володимира Михайловича (паспорт серія СН,
№ 390371, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.01.1997 р.,
номер облікової картки платника податків 1759102459) строком на
3 (три) роки з 12 квітня 2017 року до 12 квітня 2020 року включно. Особа
не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Акціями емітента
не володіє. Iншi посади, що займала особа протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНІ
КОНСАЛТИНОГО ТЕХНОЛОГІЇ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Генеральний директоро
Старостін В.М.
13.04.2017

Приватне акціонерне товариство
«Страхова Компанія
«ПРОВIДНА»

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Зенітмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Сервіс», 30438313, Глибочицька,71,
м.Київ, Шевченківський, Київська область,
04050, Україна, 044 4825682
2. Дата розкриття повного
20.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.30438313smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Страхова Компанія «ПРОВIДНА», код за ЄДРПОУ 23510137, м. Київ ,
03049, проспект Повiтрофлотський, 25, тел. (044) 492-18-18. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію: www.providna.ua
Т.в.о. Голови Правління
О.О. Ваганова

Приватне акціонерне товариство
«Страхова Компанія «ПРОВІДНА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія
«ПРОВІДНА»
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2 Код за ЄДРПОУ емітента:
23510137. 1.3 Місцезнаходження: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25. 1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 492 18 18.
1.5 Електронна поштова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.providna.ua 1.7 Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст Повідомлення:
14.04.2017р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК
«ПРОВIДНА» (далі Товариство) було прийнято рішення щодо зміни
складу посадових осіб (Протокол № 2/17 вiд 14.04.17р.), а саме:
1. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Щерби Тетяни
Іллівни у зв’язку із закінченням строку обрання. Щерба Т.І. згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, перебувала на посаді з 20.03.2014р.
2. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Бурлакової Агнесси Вадимівни у зв’язку із закінченням строку обрання. Бурлакова А.В.
згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, перебувала на посаді з 20.03.2014р.
3. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Кривенко Марини Леонідівни у зв’язку із закінченням строку обрання. Кривенко М.Л.
згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, перебувала на посаді з 20.03.2014р.
14.04.2017р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК
«ПРОВIДНА» (далі Товариство) було прийнято рішення щодо зміни
складу посадових осіб (Протокол № 2/17 вiд 14.04.17р.), а саме:
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1. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Шкільняк Олену Павлівну, яка згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в
статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Шкільняк О.П. обрана строком
на три роки, посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: директор.
2. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Щербу Тетяну Іллівну,
яка згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Щерба Т.І. обрана строком на три
роки, посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник
Управління податкового планування та звітності, Головний бухгалтер.
3. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Удовченко Юлію Анатоліївну, яка згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в
статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Удовченко Ю.А. обрана строком
на три роки, посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу обліку господарської діяльності Управління бухгалтерського
обліку та звітності, начальник відділу планування та фінансового аналізу Фінансово-інвестиційного управління, начальник відділу планування
та фінансового аналізу Фінансово-економічного департаменту.
14.04.2017 р. на засіданні Ревізійної комісії Товариства (Протокол
Ревізійної комісії від 14.04.2017 року) прийнято рішення, щодо обрання
Головою Ревізійної комісії Шкільняк Олену Павлівну, яка згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Шкільняк О.П. обрана строком на три роки, посади, які
обіймала протягом останніх п’яти років: директор.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
Т.в.о. Голови Правління
О.О.Ваганова
18.04.2017

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Запорiжтрансформатор»
2. Код за ЄДРПОУ
00213428
3. Місцезнаходження
69600, м. Запорiжжя, Днiпровське
шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та
(061)270-39-00 (061)270-30-83
факс
5. Електронна поштова адреса
irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.ztr.com.ua
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
14.04.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ «ЗТР» значних правочинів, предметом яких є:
- внесення змiн до кредитного договору про вiдкриття мультивалютної
кредитної лiнiї, укладеного ПАТ «ЗТР» з ПАТ «Промiнвестбанк», вартiсть
правочину: 1350758 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 33,13%. Так як ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину, перевищує 25% вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ЗТР», дане
рiшення було прийнято Наглядовою радою керуючись пунктом 13.7 роздiлу
13 статуту ПАТ «ЗТР» та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 36 вiд 30.03.2017) про попереднє схвалення значних правочинiв;
- внесення змiн до кредитного договору про вiдкриття кредитної лiнiї,
укладеного ПАТ «ЗТР» з ПАТ «Промiнвестбанк», вартiсть правочину:
2104806 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 51,62%. Так як ринкова
вартiсть послуг, що є предметом правочину, перевищує 25% вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ЗТР», дане
рiшення було прийнято Наглядовою радою керуючись пунктом 13.7 роздiлу
13 статуту ПАТ «ЗТР» та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 36 вiд 30.03.2017) про попереднє схвалення значних правочинiв;
- внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть правочину: 344206 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
ПАТ «ЗТР»: 8,44%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1
роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено будь-якi
правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна;
- є внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть
правочину: 254432 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 6,24%, але згiдно
з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР»
до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд
розмiру правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна;
- внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть правочину: 3700 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 0,09%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до
значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру
правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого
майна;
- внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть правоПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство
«Теофіпольський цукровий завод»

2. Код за ЄДРПОУ : 05394995
3.Місцезнаходження : 30601, смт.Теофiполь, вул.Жовтнева, 12
4. Міжміський код, телефон та факс: 03844) 93506, 93506
5. Електронна поштова адреса: teof_sugar@emitent.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: teosugar.km.ua; 7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст Повідомлення: 14.04.2017 р відбулись зміни у складі посадових

чину: 3731 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 0,09%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних
правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину,
якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна;
- внесення змiн до договору застави майнових прав. Вартiсть правочину: 278184 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 6,82%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до
значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї,
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;
- внесення змiн до договору застави обладнання. Вартiсть правочину:
134518 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 3,3%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних
правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо
цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;
- внесення змiн до договору застави товарiв в оборотi. Вартiсть правочину: 115000 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 2,82%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до
значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї,
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;
- внесення змiн до договору застави майнових прав, укладеного
ПАТ «ЗТР» з ПАТ «Промiнвестбанк», вартiсть правочину: 138586 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 3,4%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2
пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено:
будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт
або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;
- внесення змiн до договору застави майнових прав, укладеного
ПАТ «ЗТР» з ПАТ «Промiнвестбанк», вартiсть правочину: 363292 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 8,9%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2
пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено:
будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт
або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;
- внесення змiн до договору поруки, укладеного ПАТ «ЗТР» з
ПАТ «Промiнвестбанк», вартiсть правочину: 883934 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
ПАТ «ЗТР»: 21,68%;
- внесення змiн до кредитного договору. Вартiсть правочину:
193422 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 4.74%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї,
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за
2016 рiк складає 4077255 тис. грн.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)

осіб емітента: Звільнено - Головний бухгалтер - Гончарук Ольга Дмитрівна
(НВ, 056044, 18.06.2002, Теофіпольський РВ УМВС України у Хмельницькій
області). Звільнено на підставі наказу №1404/1 від 14.04.2017р. Обіймала
посаду протягом 12,5 років. Акціями товариства не володіє. Непогашеної
судимості не має. Призначено - Головний бухгалтер - Очеретна Інна Вячеславівна (АА, 952009, 28.07.1999, Томашпільським РВ УМВСУ у Віницькій
області). Призначено на підставі наказу №1404/2 від 14.04.2017р. на невизначений термін . Акціями товариства не володіє. Попередня посада ТОВ «Україна 2001», бухгалтер. Непогашеної судимості не має.
III. Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
2. Голова правлiння Кирияченко Василь Володимирович 18.04.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», 00309753, Соборна площа, будинок
24, м. Лебедин, Лебединський р-н., Сумська обл., 42200, (05445) 2-16-08
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.fabrika.emitents.org
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«Сумикооп-аудит», 30267686
5. Інформація про загальні збори: 03.06.2016, позачергові
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства (у зв'язку з перейменуванням площі).
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства
шляхом викладення його в новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Директора Товариства шляхом
викладення його в новій редакції.
7. Про внесення змін до Положення про Ревізора Товариства шляхом
викладення його в новій редакції.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Припинення дії
цивільно-правових договорів, що укладались з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради Товариства.
Питання порядку денного №1 «Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення:
1. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі 2 (двох) осіб: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна.
2. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії Зборів припинити
після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.
Питання порядку денного №2 «Про зміну місцезнаходження Товариства
(у зв'язку з перейменуванням площі)».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: у зв'язку з перейменуванням площі Інтернаціональної
на Соборну площу відповідно до розпорядженням Лебединського міського
голови № 35-ОД «Про перейменування вулиць в місті Лебедині» змінити місцезнаходження та визначити місцезнаходження Товариства за адресою:
Україна, Сумська область, місто Лебедин, Соборна площа, будинок 24.
Питання порядку денного №3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.

6

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на
підписання нової редакції статуту. Уповноважити Директора Товариства Парафєйника Віктора Анатолійовича здійснити всі юридичні та фактичні дії по
реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.
Питання порядку денного №4 «Про внесення змін до Положення про
Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити
Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на підписання нової редакції цього Положення.
Питання порядку денного №5 «Про внесення змін до Положення про
Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення
про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на підписання нової редакції цього Положення.
Питання порядку денного №6 «Про внесення змін до Положення про
Директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: внести зміни до Положення про директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про
директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА
ШВЕЙНА ФАБРИКА» в новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на підписання нової редакції цього Положення.
Питання порядку денного №7 «Про внесення змін до Положення про
Ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: внести зміни до Положення про ревізора Товариства
шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА
ШВЕЙНА ФАБРИКА» в новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на підписання нової редакції цього Положення.
Питання порядку денного №8 «Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались з
членами Наглядової ради».
Результати голосування:
«За» - 161346 голосів, або 26,5766% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 445752 голосів, або 73,4234 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
За результатами голосування рішення не прийнято.
Питання порядку денного №9 «Обрання членів Наглядової ради Товариства».
Результати голосування:
№ п/п П.І.П кандидата Кількість голосів, які віддані «ЗА» кандидата
1 Заверико Олександр Анатолійович 2 Попкова Зоя Володимирівна 3 Раздобаров Павло Вадимович 4 Андреєв Юрій Миколайович 484038
За результатами голосування члени наглядової ради Товариства не обрані, а наглядова рада Товариства у новому складі вважається несформованною через необрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Питання порядку денного №10 «Затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».
Результати голосування:
«За» - 161346 голосів, або 26,5766% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 445752 голосів, або 73,4234 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утримався» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
За результатами голосування рішення не прийнято.
25.04.2016, чергові
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд річного звіту Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності
Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього
звіту.
5. Затвердження річного звіту (балансу та звіту про фінансові результати) Товариства за 2015 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Припинення дії
цивільно-правових договорів, що укладались з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання Ревізора Товариства. Припинення дії цивільно-правового
договору, що укладався з Ревізором.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з
Ревізором Товариства.
14. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого

(таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного
товариства.
Питання порядку денного №1 «Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення:
1.Схвалити доручення з підрахунку голосів за підсумками голосування
по першому питанню порядку денного - «Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень»
Реєстраційній комісії у складі: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна.
2. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі 2 (двох) осіб: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна.
3. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії Зборів припинити
після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.
Питання порядку денного №2 «Розгляд річного звіту Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».
Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: визнати роботу Директора Товариства в 2015 році
задовільною та затвердити річний звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Питання порядку денного №3 «Розгляд річного звіту Наглядової ради
про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду цього звіту».
Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства в
2015 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
Питання порядку денного №4 «Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду цього звіту».
Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: визнати роботу Ревізора Товариства в 2015 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізора Товариства про результати
діяльності Товариства за 2015 рік.
Питання порядку денного №5 «Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2015 рік».
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Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: затвердити річний звіт (баланс, звіт про фінансові
результати) Товариства за 2015 рік.
Питання порядку денного №6 «Розподіл прибутку і збитків Товариства за
2015 рік».
Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: отриманий Товариством за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2015 році прибуток у сумі 13408,23 грн. (тринадцять
тисяч чотириста вісім гривень 23 копійки) розподілити наступним чином:
- 670,41 грн. (шістсот сімдесят гривень 41 копійка) направити до резервного капіталу Товариства,
- 12737,82 грн. (дванадцять тисяч сімсот тридцять сім гривень 82 копійки) направити на покриття збитків минулих років.
Питання порядку денного №7 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».
Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства
на 2016 рік, а саме: здійснення заходів щодо покращення своєї матеріальнотехнічної базу за рахунок поточних ремонтів приміщень та закупівлі нового
інвентарю, а також планує продовжувати діяльність у сфері надання в
оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, інших машин та устаткування, що відповідає предмету діяльності Товариства, визначеного його
Статутом.
Питання порядку денного №8 «Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались з
членами Наглядової ради».
Результати голосування:
«За» - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: відкликати 25 квітня 2016 року членів Наглядової
ради Товариства: Заверико Олександра Анатолійовича (Голова Наглядової
ради), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРА»
(член Наглядової ради), Попкову Зою Володимирівну (секретар Наглядової
ради), припинити їх повноваження; припинити 25 квітня 2016 року дію
цивільно-правових договорів, що укладались з членами Наглядової ради.
Питання порядку денного №9 «Обрання членів Наглядової ради Товариства».
Результати голосування:
№ п/п П.І.П кандидата Кількість голосів, які віддані «ЗА» кандидата
1 Заверико Олександр Анатолійович 445752
2 Попкова Зоя Володимирівна 445752
3 Раздобаров Павло Вадимович 445752
Прийняте рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства на
строк, визначений Статутом Товариства: 1. Заверико Олександр Анатолійович; 2. Попкова Зоя Володимирівна; 3) Раздобаров Павло Вадимович.
Питання порядку денного №10 «Затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
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розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».
Результати голосування:
«За» - 445752 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення:
1. Затвердити запропонований Наглядовою радою проект цивільноправового договору, що укладатиметься з членами (Головою, Заступником
голови та секретарем) Наглядової ради Товариства (без встановлення винагороди).
2. Уповноважити Голову Зборів Товариства Раздобарова Павла Вадимовича на підписання цивільно-правових договорів (в т.ч. додатків до них) з
членами (Головою, Заступником голови та секретарем) Наглядової ради
Товариства.
Питання порядку денного №11 «Відкликання Ревізора Товариства. Припинення дії цивільно-правового договору, що укладався з Ревізором».
Результати голосування:
«За» - 445752 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: відкликати 25 квітня 2016 року Ревізора Товариства
Селіщеву Ольгу Анатоліївну, припинити її повноваження; припинити 25 квітня 2016 року дію цивільно-правового договору, що укладався з Ревізором
Товариства.
Питання порядку денного №12 «Обрання Ревізора Товариства».
Результати голосування:
№ п/п П.І.П кандидата Кількість голосів, які віддані «ЗА» кандидата
1 Ісаєва (Селіщева) Ольга Анатоліївна 445752
Прийняте рішення: обрати Ревізором Товариства на строк, визначений
Статутом Товариства:
1. Прізвище, ім'я, по батькові. Ісаєва Ольга Анатоліївна
Питання порядку денного №13 «Затвердження умов цивільно-правового
договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правового договору з Ревізором Товариства».
Результати голосування:
«За» - 445752 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрвались
для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах
Товариства з цього питання.
Прийняте рішення:
1. Затвердити запропонований Наглядовою радою проект цивільноправового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства (без встановлення винагороди).
2.. Уповноважити Голову Зборів Товариства Голишеву Юлію Олександрівну на підписання цивільно-правового договору Ревізором Товариства.
Питання порядку денного №14 «Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує
25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».
Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ходi поточної господар-
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ської дiяльностi значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, iпотеки, а також договорів
поруки, позики, придбання та/або вiдчуження майна, майнових прав, цінних
паперів та/або корпоративних прав, договорів вiдступлення права вимоги
та переведення боргу, оренди, та iнших господарських договорів, за якими
Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів
сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків,
але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 365099,17 грн.
(триста шістдесят п'ять тисяч дев'яносто дев'ять гривень 17 копійок), але
менше ніж 730198,34 грн. (сімсот тридцять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 34 копійки). При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів)
є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна
Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу
гривнi до iноземних валют. Уповноважити Правління Товариства протягом
1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії
щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів,
попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради
Товариства.
Питання порядку денного №15 «Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства».
Результати голосування:
«За» - 445752 голоси, або 73,4234% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання, що становить більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.
«Проти» - 161346 голосів, або 26,5766 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.
«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на
Зборах Товариства з цього питання.
Прийняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ходi поточної господар-

ської дiяльностi значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, iпотеки, а також договорів
поруки, позики, придбання та/або вiдчуження майна, майнових прав, цінних
паперів та/або корпоративних прав, договорів вiдступлення права вимоги
та переведення боргу, оренди, та iнших господарських договорів, за якими
Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів
сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 730198,34 грн. (семиста тридцяти тисяч ста
дев'яноста восьми гривень 34 копійок) до 10000000,00 грн. (десяти мільйонів гривень 00 копійок). При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих
коливань курсу гривнi до iноземних валют. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати
всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження
Наглядової ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1554,8
1460,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
513,9
509,5
Довгострокові фінансові інвестиції
259,1
259,1
Виробничі запаси
592,8
510,7
Сумарна дебіторська заборгованість
188,7
180,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,3
0,5
Власний капітал
107,4
166,9
Статутний капітал
645,4
645,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-570,9
-510,7
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
19,4
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1428
1293,5
Чистий прибуток (збиток)
-59,5
13,4

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Приватне акцiонерне товариство
«Авiатехмас»

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКОГО МАШИНО
БУДУВАННЯ»

05786152
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та факс (0482)34-10-22 (0482)34-10-22
5. Електронна поштова адреса
05786152@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://05786152.smida.gov.ua/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
18 квiтня 2017р. на засiданнi Наглядової ради ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Фандiй Оксану
Леонiдiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi
рiшення Наглядової ради Товариства вiд 18.04.2017р. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Член Наглядової
ради
ПрАТ
«КОБОС»,
Член
Ревiзiйної
комiсiї
ПрАТ «ДНIПРОДОРМОСТОБУД».
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
Мудрицький Григорiй Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

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 «Авiатехмас»
2. Код за ЄДРПОУ
23790832
3. Місцезнаходження
69098, м.Запорiжжя, Чарiвна/
Полякова, 163/1 кв.3
4. Міжміський код, телефон та факс 0612764620 0612764621
5. Електронна поштова адреса
mail@aviatechmas.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, aviatechmas.zp.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Надання повноважень ген.директору Харченко М.Є. на пiдписання додаткового договору з ПАТ «Кредобанк», про подовження на 2 роки, термiну дiї договору кредитної лiнiї №47/92 вiд 24.06.2015р та вiдповiдних змiн до договору
застави майнових прав №47/92/S-1 вiд 24.06.2015р та договору вiдступлення
права вимоги до договору банкiвського вкладу вiд 24.06.2015р або укладання
нового договору застави майнових прав та договору вiдступлення права вимоги до договору банкiвського вкладу, з правом самостiйного визначення ним
всiх iнших iстотних та iнших умов цих правочинiв,а також iнших документiв повязаних з даною кредитною операцiєю.
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
Харченко Микола Євстафiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.04.2017
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «ГОЛОВНЕ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКемітента
ТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТО

ОБРОБНИХ МАШИНАХ», 04618079,

65003 Одеська область д/н м. Одеса
вул. Чорноморського козацтва, буд. 72,
(048) 738-42-55
2. Дата розкриття повного 18.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мере- http://04618079.smida.gov.ua
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за АКФ «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 21026423
ЄДРПОУ
аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора —
фізичної особи — підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загаль- Вид загальних зборiв — Черговi
ні збори (розділ заповню- Дата проведення — 27 квiтня 2016 року
ється у випадку, якщо емі- Кворум зборiв — 100%
тент
—
акціонерне Перелiк питань, що розглядалися:
товариство)
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшення з питань порядку
проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства
про
результати
фiнансовогосподарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про пiдсумки дiяльностi в 2015 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi в
2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту та Балансу
Товариства.
7. Визначення порядку розподiлу чистого
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за
пiдсумками роботи в 2015 роцi.
8.
Визначення
основних
напрямiв
дiяльностi Товариства на 2016 рiк.

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв),
що укладатимуться з обраними членами
Наглядової ради Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
15. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень
Товариства, що регламентують дiяльнiсть
органiв управлiння та контролю, шляхом
викладення Положень у новiй редакцiї.
Пропозицiї до порядку денного загальних
зборiв акцiонерного Товариства не надходило.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
11253
1389
Основні засоби (за залишковою вартістю)
124
138
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
206
626
Сумарна дебіторська заборгованість
233
284
Грошові кошти та їх еквіваленти
18
305
Власний капітал
301
-9673
Статутний капітал
244
244
Нерозподілений прибуток (непокритий
-11869
-13862
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
7284
7632
Поточні зобов’язання і забеспечення
3668
3430
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-3.02214670 -2.32315380
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-3.02214670 -2.32315380
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
977120
977120
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Директор ____________

Клєц Сергiй Станiславович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»
організаційно-правова форма - приватне акціонерне товариство,
код ЄДРПОУ 34785383, місцезнаходження: 73009, м.Херсон, вул.Нафтовиків, буд.52
тел. (0552)29-51-20, факс (0552)29-51-09, Emaіl: offіce.khnpz@kor.ks.ua,
адреса власної сторінки в мережі Інтернет: www.kor.ks.ua
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
14 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного
акціонерного товариства «Херсонський нафтопереробний завод» (Протокол №16 від 14.04.2017р.) було прийнято рішення про попереднє схвалення вчинення ПрАТ «Херсонський НПЗ» значних правочинів (що можуть
вчинятися ПрАТ «Херсонський НПЗ» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів), а саме: договорів про розірвання, договорів про внесення змін до договорів іпотеки/застави рухомого та нерухо-
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мого майна, що є власністю ПрАТ «Херсонський НПЗ» та передане в
забезпечення виконання зобов’язань, в частині будь-яких змін, в т.ч. але не
виключно: зміни заставної вартості забезпечення до рівня, що не перевищує еквівалент 2000000,00 тис.грн.
Вартість активів ПрАТ «Херсонський НПЗ» станом на 31.12.2016 року –
794271 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості активів до
вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності становить – 251, 8%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 5682642062 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах
5682642053 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 5682642053 штук та «проти» - 0 штук.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор
Боріщук О.А.
14.04.2017р.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація
емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», 05786152, 65003 Одеська
область д/н м. Одеса вул. Чорноморського
козацтва, буд. 72, (0482) 34-10-22,
(048) 738-42-50
2. Дата розкриття повного 18.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://05786152.smida.gov.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за АКФ «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 21026423
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загаль- Вид загальних зборiв - Черговi
ні збори (розділ заповню- Дата проведення - 26 квiтня 2016 року
ється у випадку, якщо емі- Кворум зборiв - 92,3407 %
тент
акціонерне Опис:
Перелiк питань, що розглядалися:
товариство)
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшення з питань порядку
проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв
акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про
результати
фiнансово-господарської
дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про пiдсумки дiяльностi в 2015 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
про
результати
перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi в 2015
роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та
телефон емітента

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
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство
«Енергетичня, міжміський код та телефон
ний завод «Енергетик»,
емітента
24742491, вул. Бориспiльська, будинок 9, м.Київ, Дарницький район, 02099,
Україна, (044) 566-12-14
2. Дата розкриття повного тексту 18.04.2017 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.ez-energetic.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

7. Затвердження рiчного звiту та Балансу
Товариства.
8. Визначення порядку розподiлу чистого
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за
пiдсумками роботи в 2015 роцi.
9.
Визначення
основних
напрямiв
дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
13. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень
Товариства, що регламентують дiяльнiсть
органiв управлiння та контролю, шляхом
викладення Положень у новiй редакцiї.
Пропозицiї до порядку денного загальних
зборiв акцiонерного Товариства не надходило.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
259047
57002
Основні засоби (за залишковою вартістю)
218949
21518
Довгострокові фінансові інвестиції
715
715
Запаси
8558
9680
Сумарна дебіторська заборгованість
24798
18645
Грошові кошти та їх еквіваленти
56
116
Власний капітал
15686
-151528
Статутний капітал
2419
2419
Нерозподілений прибуток (непокритий
-250004
-233923
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
187139
164316
Поточні зобов’язання і забеспечення
56222
44214
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.42263560 -0.25128630
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.42263560 -0.25128630
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
241903400 241903400
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова
правлiння
Анатолiйович

____________

Мудрицький

Григорiй

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТА»

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «ВЕСТА», 31287860, Вiкентiя
місцезнаходження, міжміський Хвойки, б.21, м.Київ, 04080, Україна,
код та телефон емітента
0445865312
2. Дата розкриття повного
18.04.2017 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://31287860.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКОГО МАШИНО
БУДУВАННЯ»

05786152
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та факс (0482)34-10-22 (0482)34-10-22
5. Електронна поштова адреса
05786152@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://05786152.smida.gov.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради
Фандiй Оксани Леонiдiвни. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни
вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
№ 1/2017 вiд 18.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015р.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Хоми
Олега Володимировича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд
18.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посадова особа перебував на посадi з 20.04.2015р.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Агаркової (Хорольської) Тетяни Сергiївни. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
№ 1/2017 вiд 18.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015р.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Пономаренко Олега Григоровича. Посадова особа не надав згоди на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни
вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
№ 1/2017 вiд 18.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 26.04.2016р. Нового члена Ревiзiйної комiсiї замiсть Пономаренко О.Г. не призначено.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «КБФ «Стріла»

Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство
«Кранобудівна фірма «Стріла»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01349495
Місцезнаходження емітента
07400, м. Бровари, вул. Щолківська, 1
Міжміський код, телефон та факс (04594) 54-300 54-304
емітента
Дата вчинення дії
14.04.2017
Дата розміщення у стрічці новин 18.04.2017
Найменування повідомлення
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол
№ 12 від 14.04.2017 р.):
Припинено повноваження Наглядової ради в зв’язку із закінченням терміну дії:
Голова НР: Просін Дмитро Миколайович* (паспорт СН 135269 21.05.1996
Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 0,02%). Строк перебування на посаді – 3 роки.
Член НР: Кулік Андрій Костянтинович* (паспорт НК 017425 05.10.1995
Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., частка у СК – 0,02%).
Строк перебування на посаді – 3 роки.
Член НР: Лола Наталія Володимирівна* (паспорт ТТ 278232 11.04.2015
Голосіївським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, частка у СК – 51,03%). Строк
перебування на посаді – 3 роки.
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прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Грищова Максима Сергiйовича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд
18.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посадова особа перебував на посадi з 26.04.2016р. Нового члена
Ревiзiйної комiсiї замiсть Грищова М.С. не призначено.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Чередко Костянтина Євгеновича. Посадова особа не надав згоди на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни
вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
№ 1/2017 вiд 18.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 26.04.2016р. Нового члена Ревiзiйної комiсiї замiсть Чередко К.Є. не призначено.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Фандiй Оксану
Леонiдiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 18.04.2017р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на
який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Член
Наглядової
ради
ПрАТ
«КОБОС»,
Член
Ревiзiйної
комiсiї
ПрАТ «ДНIПРОДОРМОСТОБУД». Фандiй Оксана Леонiдiвна є представником акцiонера WOOSTER TRADE INC., що володiє 20,0 %.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Хому Олега Володимировича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 18.04.2017р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на
який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Ревiзор
ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ», Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ
ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ». Хома Олег Володимирович є представником
акцiонера MEYERSON UNITED LTD., що володiє 20,0 %.
18 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ»
прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Агаркову Тетяну Сергiївну.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 18.04.2017р.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано –
3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Голова Наглядової ради
ПАТ «ОРЛАН», Член Наглядової ради ПАТ НЗФ. Агаркова Тетяна Сергiївна є
представником акцiонера BRIMMILTON LIMITED, що володiє 5,98 %.
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
Мудрицький Григорiй Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

Призначено на новий термін 3 (три) роки:
Голова НР: Просін Дмитро Миколайович* (паспорт СН 135269 21.05.1996
Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 0,02%). Попередня
посада - Голова НР.
Член НР: Кулік Андрій Костянтинович* (паспорт НК 017425 05.10.1995
Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., частка у СК – 0,02%).
Попередня посада – Член НР.
Член НР: Лола Наталія Володимирівна* (паспорт ТТ 278232 11.04.2015
Голосіївським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, частка у СК – 51,03%). Попередня посада – Член НР.
Припинено повноваження Ревізійної комісії в зв’язку із закінченням терміну дії:
Голова Ревізійної комісії: Кулік Тетяна Іванівна* (паспорт ЕЕ 070216
04.08.1999 Євпаторійським МВ ГУ МВС України в Криму, частка у СК –
38,73%). Строк перебування на посаді – 1 рік.
Член Ревізійної комісії - Шнипоркова Лідія Володимирівна* (паспорт СК
435989, 24.12.1996 Броварським МВМ ГУ МВС України в Київській обл.,
частка у СК – 0%). Строк перебування на посаді – 1 рік.
Призначено строком на 3 (три) роки:
Ревізор Кулік Тетяна Іванівна* (паспорт ЕЕ 070216 04.08.1999 Євпаторійським МВ ГУ МВС України в Криму, частка у СК – 38,73%). Попередня
посада – Голова Ревізійної комісії.
_____________________
* Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини
Голова правління
Татарін А.Є.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»

організаційно-правова форма — приватне акціонерне товариство,
код ЄДРПОУ 34785383, місцезнаходження: 73009, м.Херсон, вул.Нафтовиків, буд.52
тел. (0552)29-51-20, факс (0552)29-51-09, Emaіl: offіce.khnpz@kor.ks.ua,
адреса власної сторінки в мережі Інтернет: www.kor.ks.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Херсонський нафтопереробний завод» (скорочена назва —
ПрАТ «Херсонський НПЗ»), які відбулися 14.04.2017р. (Протокол №16 від
14.04.2017р.), прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб, а саме:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ — Голови Наглядової ради Саченко
Світлани Миколаївни. Згоди на розкриття паспортних даних від посадової
особи не надано. Головою Наглядової ради перебувала 3 роки 3 місяця.
Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Херсонський НПЗ» у розмірі
0,000000018%.
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ — Члена Наглядової ради Лозанюка
Сергія Миколайовича. Членом Наглядової ради перебував 3 роки 3 місяця.
Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Херсонський НПЗ» у розмірі
0,000000018%.
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ — Члена Наглядової ради Саченко
Олега Валерійовича. Членом Наглядової ради перебував 3 роки 3 місяця.
Згоди на розкриття паспортних даних від посадової особи не надано. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Херсонський НПЗ» у розмірі
0,000000018%.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство
«Страхова Компанія «ПРОВІДНА»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2 Код за ЄДРПОУ емітента: 23510137.
1.3 Місцезнаходження: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25.
1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 492 18 18. 1.5 Електронна поштова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.providna.ua 1.7 Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину
2. Текст Повідомлення:
14.04.2017р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК
«ПРОВIДНА» (далі Товариство) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (Протокол
№ 2/17 вiд 14.04.17р.), а саме:
- Погодити укладення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його звичайної господарської діяльності з «15» квітня

ОБРАНО — Головою Наглядової ради Саченко Світлану Миколаївну.
Згоди на розкриття паспортних даних від посадової особи не надано. Особу призначено на посаду строком до моменту прийняття рішення щодо
припинення його повноважень. Посади, які обіймала протягом останніх
5 років: спеціаліст по методам розширення ринку збуту ТОВ «ЛР Хелс енд
бьюті сістемс», Голова Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Херсонський НПЗ» у розмірі 0,000000018%.
ОБРАНО — Членом Наглядової ради Дерикот Олександра Івановича.
Згоди на розкриття паспортних даних від посадової особи не надано. Особу призначено на посаду строком до моменту прийняття рішення щодо
припинення його повноважень. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років: ТОВ «К-ІІІ ГРУП» охоронець служби безпеки. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Херсонський НПЗ» у розмірі 0,000000018%.
ОБРАНО — Членом Наглядової ради Саченко Олега Валерійовича.
Згоди на розкриття паспортних даних від посадової особи не надано. Особу призначено на посаду строком до моменту прийняття рішення щодо
припинення його повноважень. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Заступник директора ТОВ «Комплекс-К», Керівник інвестиційним відділом Комерційного банку, член Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Херсонський НПЗ» у розмірі 0,000000018%.
Питання переобрання Наглядової ради включене до порядку денного
відповідно до вимог ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства».
Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор
Боріщук О.А.
14.04.2017р.

2017 року по «14» квітня 2018 року, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови
що вартість майна або послуг, за одним таким договором страхування або
перестрахування не перевищуватиме в еквіваленті 1,8 млрд. дол. США по
курсу НБУ на день укладання такого договору, що за курсом Національного
банку України станом на 14.04.2017р. відповідно складає – 48 355 576,2 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
802 353 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фінансової звiтностi (у вiдсотках): 6 027,67%. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 26 513 557 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 26 513 557 шт., «проти» - 0 прийняття рішення.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Т.в.о. Голови Правління
О.О.Ваганова
18.04.2017

Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї «Запорiжгаз»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та
газифiкацiї «Запорiжгаз»
2. Код за ЄДРПОУ
03345716
3. Місцезнаходження
69035, м. Запорiжжя,
вул. Заводська,7
4. Міжміський код, телефон та факс
061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса
office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
http://zp.104.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 18/04-2017
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 18.04.2017р.)

обрано члена Наглядової Ради Девiда Ентонi Ховарда Браун (David Antony
Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 - Головою Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖГАЗ».
а) Iнформацiя про посадову особу: Девiд Ентонi Ховард Браун (David
Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764;
б) Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та
iншої iнформацiї i iнформацiї, щодо iнших посад, якi обiймала протягом
останнiх пяти рокiв .
в) Не володiє простими iменними акцiями Товариства;
г) Не є афiлiйованою особою Товариства;
д) Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ІНВЕСТ-1», ідентифікаційний код
юридичної особи 33151724 (надалі – Фонд), повідомляє про втрату оригіналу змін
до Регламенту Фонду, що були затверджені Протоколом Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Центр Інвест-1» 18.07.2008 року та зареєстровані
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12.12.2008 року.

Приватне акцiонерне товариство
«Iчнянський райагропостач»
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Iчнянський райагропостач», 14248873,
Чернігівська обл.., Iчнянський р-н, 16700,
м. Iчня, вул.Вокзальна, 139 (04633)
2-19-51,
17.04.2017

http://ichn-rap.pat.ua/

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
Публічне акціонерне товариство
«Рівненський науково-дослідний
інститут технології
машинобудування»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Рівненський науково-дослідний інститут технології машинобудування»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 04605958;
1.3. Місцезнаходження емітента: Данила Галицького, 16, м.Рівне, Рівненський, Рівненська, 33018; 1.4. Міжміський код та телефон: (0362) 23-02-27;
1.5. Електронна поштова адреса емітента: 04605958@emitent.net.ua;
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.rivne-nditm.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення вищого органу
емітента про зменшення статутного капіталу
2. Текст повідомлення:
Рішення про зменшення розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ
IНСТИТУТ ТЕХНОЛОГIЇ МАШИНОБУДУВАННЯ» прийнято 15.04.2017 р.
вищим органом Товариства, (протокол №1-2017 від 15.04.2017 р.). Причиною прийняття такого рішення є наявність на рахунку ПАТ «РIВНЕНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ТЕХНОЛОГIЇ МАШИНОБУДУВАННЯ»
викуплених власних акцій. Розмір статутного капіталу на дату прийняття
рішення про його зменшення складає 3724000 грн. Розмір статутного капіталу після його зменшення становить 3021121,6грн. Статутний капітал
зменшується на 702878,40 грн. Частка (у відсотках) на яку зменшується
статутний капітал на 18,874285%. Спосіб зменшення статутного капіталу – анулювання раніше викуплених товариством власних акцій та зменшення їх загальної кількості. Жодному з членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства голосуючі акції на дату прийняття рішення про
зменшення статутного капіталу, не належать.
3.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з перетворення Гамера В.О.
18.04.2017р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне
товариство «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», 05505696, вул. Промис-

лова, 1А, с. Городок, Рiвненський, Рівненська, 35331, (0362) 611569
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: rznzbk.in-ten.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
Приватне підприємство аудиторська фірма «Веріф-Аудит», 30681472
5. Інформація про загальні збори:
28.04.2016, чергові
Питання порядку денного.
1. Про погодження Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії. 2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 3.Обрання
Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльність Товариства за 2015 рік; 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Звіт та висновки
Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік. 8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії. 10. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов договору з членами ревізійної комісії.
Результати розгляду питань порядку денного.
1. За рішення Наглядової ради Товариства до обрання лічильної комісії
рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії
на членів реєстраційної комісії. 2 .Покласти функції лічильної комісії на зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме: Шубіну О.В., Бондаренко О.В., Оверченко С.В.
3.1.Обрати головою зборів Бриду Ростислава Івановича, секретарем зборів
Васьківа Романа Ігоровича. 3.2.Затвердити регламент зборів. 4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік затвердити. 5.Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 6.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії
товариства за 2015 рік. 7 Затвердити річну фінансову звітність та баланс
товариства за 2015 рік. 8.Прибуток, отриманий у 2015 році направити на
розвиток підприємства. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати. 9.Припинити повноваження складу ревізійної комісії. 10.1.Обрати
ревізійну комісію у складі: Галань Леся Степанівна, Співак Володимир Романович, Колодій Тарас Богданович; 10.2. Головою ревізійної комісії обрати
Галань Лесю Степанівну; 10.3. Доручити Голові Наглядової ради Товариства укласти цивільно-правові договори із членами ревізійної комісії.
По всіх питаннях було прийняте рішення «ЗА» -100% голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Позачергові збори акціонерів не скликались та не проводились.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
17061
17380
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11910
11814
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
4060
4194
Сумарна дебіторська заборгованість
773
1259
Грошові кошти та їх еквіваленти
313
110
Власний капітал
7116
5539
Статутний капітал
563
563
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
6553
4976
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
6183
6682
Поточні зобов’язання і забезпечення
3762
5159
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0841
1,2443
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,0841
1,2443
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1875000 1875000
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
0
0
0
0
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»
2. Код за ЄДРПОУ 25050281
3. Місцезнаходження 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 798-28-50
5. Електронна поштова адреса law@tig.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.tig.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
14.04.2017 року річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК
«Теком» було прийнято рішення про надання згоди (схвалення) правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
29.07.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:826.030 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.3192 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
19.08.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:855.877 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.3308 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10 ст.71
Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
07.09.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:899.806 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0,3477 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
16.02.2017 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:1 711.502 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.6614 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 20.03.2017 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:387.43691
тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:0.1497 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття
рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від

06.12.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:839.848 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.3246 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
17.01.2017 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:882.046 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:0.3409 %. Загальна кількість голосуючих
акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування наземного транспортного засобу від 14.02.2017 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:2 650 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності:1.0241 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 03.06.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
248.5 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:0.096 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття
рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 01.07.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
228.971 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.0885 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 18.07.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
145.3 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності:0.0562 %. Загальна кількість голосуючих акцій 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 15.08.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
1 028.35673 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності:0.3974 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти»
прийняття рішення: 0 акцій.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування наземного транспортного засобу від 18.08.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:4 631.5 тис.грн. Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:1.7899 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування наземного транспортного засобу від 18.08.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:26 401 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності:10.2028 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 01.09.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
220.70312 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:0.0853 %. Загальна кількість голосуючих
акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 17.10.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:304.5 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності:0.1177 %. Загальна кількість голосуючих акцій 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування наземного транспортного засобу від 20.10.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:1700 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.6570 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 17.11.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
349.64008 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:0.1351 %. Загальна кількість голосуючих
акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування наземного транспортного засобу від 20.12.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:4480 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності:1.7313 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
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Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування майна від 01.06.2016 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
4 568.95972 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності:1.7657 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти»
прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
15.12.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:841.048 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.3250 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
25.08.2016 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:861.817 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.3331 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору купівлі – продажу цінних паперів від 17.08.2016
року. Сума коштів, що є предметом правочину: 49125.91208 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:18.9850 %.Загальна кількість голосуючих акцій 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору банківського строкового депозиту від 30.06.2016
року. Сума коштів, що є предметом правочину: 323.10732 тис.грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.1249 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт.,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
-укладання Договору банківського строкового депозиту від 29.09.2016
року. Сума коштів, що є предметом правочину: 284.68307 тис.грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.1100 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт.,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах
- 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
-укладання Додаткового договору банківського строкового депозиту від
13.01.2017 року до Генеральної угоди про розміщення коштів в рамках депозитної лінії. Сума коштів, що є предметом правочину:7000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:2.7052 %. Загальна кількість голосуючих акцій 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
-укладання Додаткового договору банківського строкового депозиту від
18.10.2016 року до Генеральної угоди про розміщення коштів в рамках депозитної лінії. Сума коштів, що є предметом правочину:6000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:2.3187 %. Загальна кількість голосуючих акцій 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
-укладання Додаткового договору банківського строкового депозиту
№ 03739DL від 19.08.2016 року до Генеральної угоди про розміщення коштів в рамках депозитної лінії. Сума коштів, що є предметом правочину:
6000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:2.3187 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття
рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
-укладання Додаткового договору банківського строкового депозиту
№ 03738DL від 19.08.2016 року до Генеральної угоди про розміщення коштів в рамках депозитної лінії. Сума коштів, що є предметом правочину:
6000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:2.3187 %. Загальна кількість голосуючих акцій -1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття
рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
-укладання Додаткового договору банківського строкового депозиту
№ 03737DL від 19.08.2016 року до Генеральної угоди про розміщення коштів в рамках депозитної лінії. Сума коштів, що є предметом правочину:
5000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:1.9323 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття
рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
-укладання Додаткового договору банківського строкового депозиту
№ 03736DL від 19.08.2016 року до Генеральної угоди про розміщення коштів в рамках депозитної лінії. Сума коштів, що є предметом правочину:
5000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності:1.9323 %. Загальна кількість голосую-

чих акцій -1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття
рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- про внесок до статутного капіталу юридичної особи, учасником якого є
ПрАТ СК «Теком» (Протокол № 1 від 10.08.2016 року). Ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом правочину:49450 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності:19.1102 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт.,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах
- 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт., «проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
23.03.2017 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:1747.604 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.6754 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору страхування медичних витрат під час подорожі від
06.04.2017 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину:1741.898 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.6732 %. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання Договору добровільного страхування наземного транспортного засобу від 28.03.2017 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:1850 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:258762 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0.7149 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 329 500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 329 500 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 акцій.
Згідно Статуту, до Товариства не застосовуються вимоги ч.5 та ч.10
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор _________ (підпис) Е.П.Стась
М.П. (ініціали та прізвище керівника)19.04.2017

Приватне акцiонерне товариство
«Центр експлуатацiї-зв’язок»

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, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Фабрика
ня, міжміський код та телефон
Вижiвка», код 02968993, 44400,
емітента
Волинська обл.., Старовижiвсь
кий р-н, смт.Стара Вижiвка, вул.. Не
залежностi, 9, тел. (03346)30003
2. Дата розкриття повного тексту річ- 19.04.2017
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
02968993.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Центр експлуатацiї-зв'язок»,
місцезнаходження, міжміський 22826083, Чернігівська обл., 14010,
код та телефон емітента
м. Чернiгiв, вул. Днiпровська, 22
(0462)620600,
2. Дата розкриття повного
10.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.cez.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп»
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»ЕйЕмДжи Груп»
2. Код за ЄДРПОУ
20783470
3. Місцезнаходження
02140, Київ, Мишуги,2,оф.423
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)5933913 (044)5933914
5. Електронна поштова адреса
office@amg-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
amg-group.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акционерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп», якi
вiдбулися 15 квiтня 2017 року,прийняте рiшення :
Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «Страхова
компанiя «ЕйЕмДжи Груп» Муратова Валерiя Сергiйовича. Муратов В.С.
(паспорт МК 912593,виданий 17.08.1998 року Чугуївським РВУ МВС
України в Харкiвський обл.) був обраний на посаду члена Наглядової
ради ПрАТ «Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп» 02.04.16 року по
15.04.2017 року . Муратов Валерiй Сергiйович судимостi за корисливi i
посадовi злочини немає, особисто не володiє простими iменними акцiями
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи
Груп». Вказана посадова особа не є акцiонером, представником
акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором та
обрана до змiн в законодавства з 01.05.2016.Протягом останнiх п’яти
рокiв працював на посадах: Вiце президента з iнвестування ТОВ КУА
«Аола»,Голови правлiння ПрАТ «Зiнвест».
2. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акционерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп» ,якi
вiдбулися 15 квiтня 2017 року,прийняте рiшення :
Припинити повноваження члена Наглядової ради Моргун Тамари
Владиславiвни .Моргун Т. В. (паспорт КА 260782, виданий 08.10.1996 р.
Личакiвським РВ УМВС України у Львiвський областi ) акцiями Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає,
протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду Директора дирекцiї
внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя»ЕйЕмДжи Груп». Вказана посадова особа не є акцiонером,
представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним
директором та обрана до змiн в законодавства з 01.05.2016.Моргун Тамара Владиславiвна була обрана на посаду члена Наглядової ради з
02.04.2016 року по 15.04.2017 року.
3. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акционерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп» ,якi
вiдбулися 15 квiтня 2017 року,прийняте рiшення :
Припинити повноваження члена Наглядової ради Лещенко Олени
Анатолiївни. Лещенко О.А. (паспорт ЕК 027317 виданий вiд 05.10.95 року
Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй обл.) акцiями Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом
останнiх п’яти рокiв займала посади фiнансового директора ТзОВ «Клаксон» та фiнансового директора ТзОВ«Кiнетiк С». Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи

акцiонерiв, незалежним директором та обрана до змiн в законодавства з
01.05.2016. Лещенко Олена Анатолiївна була обрана на посаду члена
Наглядової ради з 02.04.2016 року по 15.04.2017 року.
4. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акционерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп» ,якi
вiдбулися 15 квiтня 2017 року,прийняте рiшення :
Обрати Дорохiна Денiса Георгiйовича членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп».
Дорохiн Д.Г. (представник акцiонера Компанiя «АРПАНЕТ ХОЛДИНГС
ЛIМIТЕД « розмiр пакета акцiй - 84%), паспорт ЕН 273930,виданий
18.09.2003 року Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй обл.,
судимостi за корисливi i посадовi злочини немає, особисто не володiє
простими iменними акцiями Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп».Протягом останнiх п’яти рокiв працював
на посадах: керуючого вiддiленням АТ «Астра Банк», начальником
вiддiлення ПАТ «Банк Кiпру», директором вiддiлення ПАТ «Альфа-Банк»,
менеджером проекту ТОВ «Манiвео швидка фiнансова допомога».
Дорохiн Д.Г.обраний членом членом Наглядової ради Приватного
акцiонерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп»на
три роки.
5. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акционерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп» ,якi
вiдбулися 15 квiтня 2017 року,прийняте рiшення :
Обрати Моргун Тамару Владиславiвну членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп».
Моргун Т.В. (представник акцiонера Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ПТС» розмiр пакета акцiй – 8,4 %),паспорт КА 260782,
виданий 08.10.1996 р.Личакiвським РВ УМВС України у Львiвський
областi , судимостi за корисливi i посадовi злочини немає, особисто не
володiє простими iменними акцiями Приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп».Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймає посаду Директора дирекцiї внутрiшнього аудиту Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп». Моргун
Тамара Владиславiвна обрана членом членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп»на
три роки.
6. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акционерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп» ,якi
вiдбулися 15 квiтня 2017 року,прийняте рiшення :
Обрати Лещенко Олену Анатолiївну членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп». Лещенко О.А. (представник акцiонера - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Науково-дослiдне спецiалiзоване бюро «Укрспецексперт» розмiр пакета акцiй – 5,6 %), паспорт ЕК 027317 виданий вiд
05.10.95 року Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй обл., акцiями
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи
Груп» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади фiнансового
директора ТзОВ «Клаксон» та фiнансового директора ТзОВ«Кiнетiк С».
Лещенко Олена Анатолiївна обрана членом членом Наглядової ради
Приватного акцiонерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи
Груп»на три роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Бородiн Юрiй Васильович
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

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 «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 31227326
3. Місцезнаходження: 87534 місто Маріуполь, проспект Нахімова, б. 116-А
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4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-20-45, (044) 502-52-27
5. Електронна поштова адреса: okp@scm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.scm.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Вищим органом управління АТ «СКМ» - єдиним акціонером
АТ «СКМ» 18.04.2017 р. прийнято рішення про припинення повнова-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
жень Голови Наглядової ради - Ахметової Някії Насрединівни. Згода
на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капіталі АТ «СКМ» не володіє. Непогашена (не знята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Ахметова Н.Н.
перебувала на посаді Голови Наглядової ради АТ «СКМ» з 06.04.2006
року. На посаду нікого не призначено, наглядовий орган у АТ «СКМ»
скасовано.
Вищим органом управління АТ «СКМ» - єдиним акціонером
АТ «СКМ» 18.04.2017 р. прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора - Ахметової Лілії Миколаївни. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капіталі АТ «СКМ» не

володіє. Непогашена (не знята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Ахметова Л.Н. перебувала на посаді Ревізора
АТ «СКМ» з 07.06.2001 року. На посаду нікого не призначено, посаду
Ревізора у АТ «СКМ» скасовано.

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

значити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної
господарської дiяльностi, попередньо надати згоду 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, а саме: договорiв страхування
та/або перестрахування, договорiв, спрямованих на утворення страхових
резервiв та на управлiння страховими резервами – граничною вартiстю без
обмежень, крiм випадкiв, коли такi обмеження встановленi законом;
договорiв купiвлi-продажу, доручення, схову, позики, лiзингу, спiльної
дiяльностi, оренди, iнших правочинiв, передбачених законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми актами Товариства – граничною
вартiстю до 50 (П’ятдесяти) млн. грн. Вартiсть активiв за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 119410 тис. грн., спiввiдношення
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 41,87 вiдсотки. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 50000000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у зборах 50000000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за»50000000 та «проти» 0 прийняття рiшення.
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
Бородiн Юрiй Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
«Страхова компанiя
«ЕйЕмДжи Груп»
20783470
02140, Київ, Мишуги,2,оф.423
(044)5933913 (044)5933914
office@amg-group.com.ua
amg-group.com.ua

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

II. Текст повідомлення
1. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Приватного акционерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп», якi вiдбулися
15 квiтня 2017 року,прийняте рiшення :
Враховуючи, що на дату проведення загальних зборiв неможливо виДодаток 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
Закрите акцiо

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента
3. Місцезнаходження емітента

нерне товариство
«РУР ГРУП С.А.»
24714833

03105 м. Київ вул.
Червоноармiйська, буд. 92
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 356000 0522 356006
5. Електронна поштова адреса емітента ovshmanay@rurgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://rurgroup.com/
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 112322 виданий Кiровським РВ УМВС
України у Кiровоградськiй областi 22.05.1996) припинено 14.04.2017 р.
(дата вчинення дiї 14.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 03.06.2011 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «РУР ГРУП С.А. » вiд
14.04.2017 року. Повноваження Член Наглядової ради Мягкий Андрiй
Вiкторович (паспорт: серiя ЕА номер 406086 виданий Ленiнським РВ УМВС
України у Кiровоградсбкiй областi 02.02.1998) припинено 14.04.2017 р.
(дата вчинення дiї 14.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 03.06.2011 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «РУР ГРУП С.А. » вiд
14.04.2017 року. Повноваження Член Наглядової ради Рене Курманн (не
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 14.04.2017 р.(дата
вчинення дiї 14.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Попов О.М.
18.04.2017

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi - з 03.06.2011 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «РУР ГРУП С.А. » вiд
14.04.2017 року. Голова Наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 112322 виданий Кiровським РВ УМВСУ в
Кiровоградський областi 22.05.1996) набула повноваження 14.04.2017 р.
(дата вчинення дiї 14.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - обраний до 2020 року, iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв - голова наглядової ради ЗАТ «РУР ГРУП С.А.».
Представник акцiонера RUR GROUP S.A.. Рiшення прийнято акцiонером
Протоколом № 1 загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «РУР ГРУП С.А. » вiд
14.04.2017 року. Член Наглядової ради Рене Курманн (не дала згоди на
розкриття паспортних даних) набула повноваження 14.04.2017 р.(дата вчинення дiї 14.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто
повноваження - обраний до 2020 року, iншi посади, якi обiймала ця особа
за останнi 5 рокiв - займає посаду директора АТ «Квалiворлд Холдiнг ЛТД»
(«Qualiworld Holding Ltd.»). Представник акцiонера «Qualiworld Holding
Ltd.». Рiшення прийнято акцiонером Протоколом № 1 загальних зборiв
акцiонерiв ЗАТ «РУР ГРУП С.А. » вiд 14.04.2017 року. Член Наглядової
ради Прокопенко Надiя Анатолiївна (паспорт: серiя ЕВ номер 284060 виданий Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi 31.03.2011) набула повноваження 14.04.2017 р.(дата вчинення дiї
14.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - обрана до 2020 року, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - з 2012 по сiчень 2014р. - менеджер ТОВ «Iсток-Оптiм», з лютого
2014 р. - секретар Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанiя
«Андрiй Мягкий i Партнери». Представник акцiонера Компанiї «Favon Asset.
Рiшення прийнято акцiонером Протоколом № 1 загальних зборiв акцiонерiв
ЗАТ «РУР ГРУП С.А. » вiд 14.04.2017 року.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Бузика Сергiй Леонiдович
М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«СТЕК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «СТЕК», 21597315, Україна 04213 м.Київ Прирiчна, 19,
к.311, 0445241190
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: stek.biz.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Володимир-Волинське АТП 10707»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місце
знаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Володимир-Волинське АТП 10707»,
05461125, Україна Волинська обл. 44701 м. ВолодимирВолинський Ковельська. 181, 03342 26102
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі
даних
Комісії:
18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію: http://atp10707.com.ua/

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ І
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

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 «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00220285
3. Місцезнаходження: 61001 м. Харків, вул. Конєва, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 730-43-02, 733-05-20
5. Електронна поштова адреса: buch@himmash.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.himmash.org.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
На підставі наказу № 40 від 30.11.2016 року Шумарова Костянтина
Леонідовича звільнено з посади головного бухгалтера ПАТ «УКРНДІХІММАШ», яку він обіймав з 05.05.2008 року. Шумаров К.Л. не надав
письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 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. Голова правління
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Бєженко А.О.

19.04.2017

Приватне акціонерне товариство
«Атомсервіс»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Атомсервіс» (далі ПрАТ «Атомсервіс»); 2. Код за ЄДРПОУ 20880196;
3. Місцезнаходження: 55002, м.Южноукраїнськ, проспект Леніна 23;
4. Міжміський код, телефон та факс 0513655161; 5. Електронна поштова
адреса: atom@kvant.mk.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://id2248.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Рішення про звільнення членів Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Атомсервіс» 14.04.2017 р. у зв’язку з
закінченням строку повноважень. Строк, протягом якого особи перебували на посадах 18.04.2014 р. - 14.04.2017 р. Звільнені члени Наглядової ради:
Голова Наглядової ради Лисицький Анатолій Олександрович, володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0,416%.; Член Наглядової ради
Рєліна Алла Борисівна, володiє часткою в статутному капіталі емiтента
9,871%.; Член Наглядової ради Рєліна Ірина Євгенівна, володіє часткою
в статутному капіталі емiтента 9,848%.
2. Рішення про призначення членів Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Атомсервіс» 14.04.2017 р. Наступні
члени Наглядової ради призначені строком на три роки:
Акціонер Лисицький Анатолій Олександрович, володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,416%. Рішенням Наглядової ради від
14.04.2017 р. Лисицький Анатолій Олександрович обраний на посаду
Голови Наглядової ради. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду
Голови Наглядової ради ПрАТ «Атомсервіс»;
Акціонер Рєліна Алла Борисівна, володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,871%. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду
Члена наглядової ради ПрАТ «Атомсервіс»;
Акціонер Рєліна Ірина Євгенівна, володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,848%. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду
Члена Наглядової ради ПрАТ «Атомсервіс», доцент кафедри міжнародної економіки та світових фінансів ДНУ імені О.Гончара.
3. Рішення про звільнення Ревізора Калініної Віри Олексіївни прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «Атомсервіс» 14.04.2017р.
у зв’язку з закінченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,012%. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 18.04.2014 р. - 14.04.2017 р. Замість звільненої особи нікого
не призначено в зв»язку з ліквідацією посади Ревізора у акціонерному
товаристві за рішенням Загальних зборів 14.04.2017 р.
Згоди на розкриття паспортних даних вищевказані посадові особи не
надали. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Генеральний директор ПрАТ «Атомсервіс» Рєлін Євген Емілійович.

Приватне акцiонерне товариство
«Харкiвський автогенний завод»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Харкiвський автогенний завод», код за ЄДРПОУ 00204783, адреса:
Україна, Харківська обл., 61046, м. Харкiв, вул. Автогенна, 10, тел.:
(057) 728-0-112.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://kharkiv-autogenous-plant-jsc.pat.ua

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2». 2. Код за
ЄДРПОУ: 01268414. 3. Місцезнаходження: 61105 м. Харків, просп. Льва
Ландау, буд. 147. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0572) 97-21-98,
(0572) 97-21-98. 5. Електронна поштова адреса: ab2@maxima.kharkov.
ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.avtobaza.kharkov.ua. 7. Вид
особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів
(протокол №1304/2017 від 13.04.2017р.) припинено з 13.04.2017р. повноваження на посаді Голова Наглядової ради Харченко Олександру Михайловичу (паспорт МН №580416 виданий 06.08.2003р. ЦВМ Дзержинського
РВХМУ УМВС України в Харківській обл.). Розмір пакета акцій емітента,
які належать особі - 51,3507%. Обґрунтування змін - рішення загальних
зборів акціонерів від 13.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 10 років 5 місяців. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1304/2017
від 13.04.2017р.) припинено з 13.04.2017р. повноваження на посаді Член
Наглядової ради Арутюнову Валерію Ашотовичу (паспорт МК №403464
виданий 11.02.1997р. Московським РВХМУУМВС України в Харківській обл.). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 8,5154%.
Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 3 років. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1304/2017 від 13.04.2017р.) припинено з 13.04.2017р.
повноваження на посаді Член Наглядової ради Клименко Олександру
Федоровичу (паспорт МК №479678 виданий 15.07.1997р. Комінтернівським РВХМУ УМВС України в Харківській обл.). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,7289%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом
3 років. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол
№1304/2017 від 13.04.2017р.) обрано з 14.04.2017р. на посаду - Голова
Наглядової ради Харченко Олександра Михайловича (паспорт МН

№580416 виданий 06.08.2003р. ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській обл.). Особу обрано на 3 роки. Особа є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 51,3507%.
Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останніх п'яти років): обіймає посаду Голова Наглядової
ради АТ «Харківська автобаза №2» з 2006р. Працює на посадах - Голова
Правління АТ «Трест Житлобуд - 1», Голова Наглядової ради АТ «ПСАЕМ». Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1304/2017
від 13.04.2017р.) обрано з 14.04.2017р. на посаду - Член Наглядової
ради Арутюнова Валерія Ашотовича (паспорт МК №403464 виданий
11.02.1997р. Московським РВХМУУМВС України в Харківській обл.). Особу обрано на 3 роки. Особа є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій
емітента, які належать особі - 8,5154%. Обґрунтування змін - рішення
загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останніх
п'яти років): обіймає посаду Член Наглядової ради АТ «Харківська автобаза №2» з 2014р., раніше: член Ревізійної комісії АТ «Харківська автобаза №2». Працює на посадах - Перший заступник Голови Правління
АТ «Трест Житлобуд-1», член Наглядової ради АТ «ПСАЕМ». Згідно з
рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1304/2017 від
13.04.2017р.) обрано з 14.04.2017р. на посаду - Член Наглядової ради
Клименко Олександра Федоровича (паспорт МК №479678 виданий
15.07.1997р. Комінтернівським РВХМУ УМВС України в Харківській обл..).
Особу обрано на 3 роки. Особа є акціонером Товариства. Розмір пакета
акцій емітента, які належать особі - 0,7289%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останніх
п'яти років): обіймає посаду Член Наглядової ради АТ «Харкiвська автобаза №2» з 2014р., раніше: начальник АРМ АТ «Харківська автобаза
№2», член Ревізійної комісії АТ «Харківська автобаза №2», зам.начальника АРМ АТ «Харківська автобаза №2». Працює на посаді: заступник
начальника АРМ АТ «Харківська автобаза №2».
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 Шелест С.В.
М.П. 14.04.2017

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413891
1.3. Місцезнаходження емітента: 39610, Полт. обл., м. Кременчук,
проїзд Галузевий, 22
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05366) 4-23-06
1.5. Електронна поштова адреса: ksu-17@link-kremen.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: ksu-17.prat.ua
1.7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення
2.1. На Загальних зборах, які відбулись 18.04.2017р., було прийняте
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(протокол № 4 від 18.04.2017р.).
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів - 18.04.2017р.; назва уповноваженого органу, що його прийняв - Загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - купівля/продаж товарів, робіт, послуг,
рухомого та нерухомого майна; гранична сукупність вартості правочинів 100'000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -18'956 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 528%; загальна кількість голосуючих
акцій - 438'129 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 372'809 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - проголосували «за» 370'891 шт. та «проти» - 1'618 шт.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління
Давидов В.Л.

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413891
1.3. Місцезнаходження емітента: 39610, Полт. обл., м. Кременчук,
проїзд Галузевий, 22
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05366) 4-23-06
1.5. Електронна поштова адреса: ksu-17@link-kremen.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: ksu-17.prat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну у складі посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
2.1. Зміни відбулись за рішенням Наглядової ради від 18.04.2017р. (протокол № 5 від 18.04.2017р.), в зв'язку з закінченням строку повноважень.

Закінчено термін дії повноваження: Заступник голови правління
з виробничих питань Звірянський Віктор Франкович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 4,7842%.
На посаді з 21.04.2016р. Призначено: Заступник голови правління з
виробничих питань Звірянський Віктор Франкович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 4,7842%.
Призначений строком на 1 рік. Обіймав посади: головний інженер, заступник голови правління з виробничих питань ПрАТ КСУ - 17. Посадова
особа непогашених судимостей 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.
Голова правління
Давидов В.Л.
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№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
«ЗАВОД «ФРЕГАТ»

2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 Первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
05161 31293 05161 43725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Протокол №30 від 19.04.2017р.
Купков Андрій Вячеславович (паспорт: серія АЕ номер 146783 виданий
02.09.1995 р. Нікопольським ГО УМВД України у Дніпропетровській обл.)
обрано на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три місяці.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник
Генерального директора ТОВ «Джорджиан Манганези»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Протокол №30 від 19.04.2017р.
Тищенко Олександр Валентинович (паспорт: серія ЕА номер 533055 виданий 04.11.1998 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.)
обрано на посаду Член Правління - заступник голови Правління з економіки та фінансів.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: постійно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: фінансовий директор ПрАТ «Гідросила АПМ», з 2014р. заступник голови Правління
ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Протокол №30 від 19.04.2017р.
Полянський Валерій Миколайович (паспорт: серія ВВ номер 557435 виданий 28.09.1998 р. Ясинуватським МВ УМВС в Донецькій обл.) обрано на
посаду Член Правління - головний інженер.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: постійно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний
іженер ТОВ «Машинобудівник», з 2015р. головний інженер ПАТ «ЗАВОД
«ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Протокол №30 від 19.04.2017р.
Сливинський Валерій Богданович (паспорт: серія ЕО номер 628000 виданий 18.01.1999 р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській обл.)
обрано на посаду Член Правління - заступник голови Правління з безпеки.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: постійно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник
голови Правління з безпеки ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Протокол №30 від 19.04.2017р.
Акулов Антон Валерійович (паспорт: серія МВ номер 136140 виданий
13.11.2002 р. Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській обл.) обрано на
посаду Член Правління - заступник голови Правління з якості.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: постійно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інженер з
якості ВТК ПАТ НВАТ «ВНДікомпресормаш», з 2016р. заступник голови
Правління ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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
Купков Андрій Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
19.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКАДА»

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 «АРКАДА»; 2. Код за ЄДРПОУ: 20079914; 3. Місцезнаходження:
03039 м. Київ пр-т 40-річчя Жовтня, буд. 50; 4. Міжміський код, телефон
та факс: (044) 502-33-35, (044) 502-33-35; 5. Електронна поштова адреса:
Nataliya@arcada.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.html; 7. Вид особливої інформації
відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
1. Повноваження фізичної особи Парамонова Олександра Геннадійовича (Паспорт: серія СО номер 004665 виданий 10.12.1998 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві), який займав посаду Ревізора Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента
(пакетом акцій емітента) у розмірі 31,9149%. Перебував на посаді з
18.04.2014 р. по 18.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято
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черговими (річними) Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 18042017 від 18.04.2017 р.) в зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства та переобранням на наступний термін.
2. Фізична особа Парамонов Олександр Геннадійович (Паспорт: серія СО номер 004665 виданий 10.12.1998 р. Залізничним РУ ГУ МВС
України в місті Києві), переобраний на посаду Ревізора Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 31,9149%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Аркада»: Ревізор, Комерційний директор. Рішення про переобрання прийнято черговими (річними)
Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 18042017 від
18.04.2017 р.) в зв’язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Генеральний директор
Овчинніков Віктор Іванович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
19.04.2017 р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00908840
3. Місцезнаходження: 19523 Черкаська область, Городищенський район, смт.Вiльшана, вулиця Шевченка, будинок 258
4. Міжміський код, телефон та факс: (04734) 9-60-31 , 9-60-33
5. Електронна поштова адреса:
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://vilshanske_rtp.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ
РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Голови Наглядової ради Горбенко
Юрiя Iвановича паспорт серія НЕ № 443168 виданий 13.09.2006 року
Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням строку повноважень, зі
зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить
особі 0,000011% від статутного капітала товариства. Особа перебувала
на посаді з 12.12.2012 року по 15.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ
РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Яким Iгоря
Юрiйовича паспорт серія НС № 025768 виданий 12.03.1996 року
Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням строку повноважень, зі
зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить
особі 6,865465 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала
на посаді з 12.12.2012 року по 15.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ
РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Юхимчук Богдана Вiкторовича паспорт серія НЕ № 506013 виданий 12.08.2007 року
Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням строку повноважень, зі
зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить
особі 0,000011 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала
на посаді з 12.12.2012 року по 15.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
В зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції
Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, обрано
Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб, а саме: Голову Наглядової ради Горбенко Юрiя Iвановича паспорт серія НЕ № 443168 виданий 13.09.2006 року Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi.
Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі
0,000011% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду
терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
В зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції
Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, обрано
Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб, а саме: Члена Наглядової ради Яким Iгоря Юрiйовича паспорт серія НС № 025768 виданий
12.03.1996 року Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням строку повноважень, зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї
Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій,
який належить особі 6,865485 % від статутного капітала товариства.
Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Приватний підприємець Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції
Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, обрано
Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб, а саме: Члена Наглядової ради Шепетило Олександра Дмитровича паспорт серія НС
№ 726530 виданий 20.12.1999 року Городищенським РВ УМВС України в
Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із
закінченням строку повноважень, зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 9,042090% від статутного
капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник автопарку. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ
РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, припинено повноваження Директора Гадар Наталiї Григорiвни паспорт серія НЕ №117870 виданий
07.06.2002 року Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi.
Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням строку
повноважень, зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не
володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на
посаді з 12.12.2012 року по 15.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
В зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції
Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» протокол № 1 від 15.04.2017 року, обрано
Директором товариства Гадар Наталiю Григорiвну паспорт серія НЕ
№117870 виданий 07.06.2002 року Городищенським РВ УМВС України в
Черкаськiй області. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду
терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ
РТП» Протокол № 1 від 15.04.2017 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме з 15.04.2017 року припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Каракай Катерини Миколаївни паспорт
серія НЕ № 298731 виданий 17.02.2003 року Городищенським РВ УМВС
України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: в
зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія, не передбачена. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить
особі 0,041636 % від статутного капітала товариства.Особа перебувала
на посаді з 12.12.2012 року по 15.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ
РТП» Протокол № 1 від 15.04.2017 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме з 15.04.2017 року припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Горбенко Iрини Борисiвни паспорт серія
НЕ № 417184 виданий 24.03.2006 року Соснiвським РВ УМВС України в
Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку зі
зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія, не передбачена. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі
36,083147 % від статутного капітала товариства.Особа перебувала на
посаді з 12.12.2012 року по 15.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ
РТП» Протокол № 1 від 15.04.2017 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме з 15.04.2017 року припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Гибало Надiї Севастьянiвни паспорт серія
НС № 726472 виданий 18.12.1999 року Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку
зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія, не передбачена.
Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі
0,054011 % від статутного капітала товариства.Особа перебувала на посаді з 12.12.2012 року по 15.04.2017 року. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор
Гадар Наталiя Григорiвна
19.04.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Кам’янець-Подiльськсiльмаш»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Кам'янець-Подiльськсiльмаш», 00236062, Україна Хмельницька обл. 32300 м. Кам'янець-Подiльський вул. Iндустрiальна, 1а,
80384934030
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: selmash.etov.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «Експрес-аудит». Гоч
Iнна Анатолiївна, 21341857
5. Інформація про загальні збори:
22.04.2016 року проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2016 рік.
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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Волинська
місцезнаходження, міжміський
фiрма «Одяг»,
код та телефон емітента
01554158,Волинська , *, 43020,
м. Луцьк, вул. Рiвненська, 44
(0332) 729 344,
2. Дата розкриття повного
19.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
01554158.infosite.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Гал-ЕКСПО»

Річна інформація
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Приватне акціонерне товариство «Гал-ЕКСПО»
(ЄДРПОУ 13827994)
79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30, тел: (032) 294-91-12
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
19 квітня 2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію:
http://www.galexpo.com.ua
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10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних
дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2015 році.
6. Інформація про дивіденди
Рішення про виплату дивідендів не приймалося.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
1723
2147
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1017
937
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
618
798
Сумарна дебіторська заборгованість
87
180
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
73
Власний капітал
-700
-893
Статутний капітал
114
114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-817
-1010
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
2423
3040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
193
-509
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,423
-1,116
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
456120
456120
Цінні папери власних загальна номінальна
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ», 21354311, Україна
Черкаська обл. Кам'янський район р-н 20800 м.Кам'янка вул. Ленiна (Героїв Майдану,)19, 0473261541
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.kzpt.com.ua
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЗБОРОДЬКIВСЬКА
АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦIЙНА ФIРМА», 04833381,

Україна Черкаська обл. Драбiвський р-н 19835 село Безбородьки вулиця
Громова, будинок 12, (04738) 9-27-35
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ»
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 «ЮРІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447853
3. Місцезнаходження: 18030 місто Черкаси, вулиця Вербовецького
(вул. Кобзарська) будинок 108
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61,
71- 61- 92
5. Електронна поштова адреса: 00447853@afr.com.ua, yurist@
yuriya.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://00447853.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його
прийняв: рішення прийнято 18.04.2017 року черговими загальними
зборами акціонерів ПАТ «ЮРІЯ».
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них),
пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання
(договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення
або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу,
міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне

управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу,
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо
придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших
суб’єктах господарювання; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди
щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на
проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купівліпродажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, молочної
продукції та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.
Гранична сукупність вартості правочинів: 3 000 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 640,97 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 360093 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення: 0 (нуль) голосів.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Пустовіт Віталій Миколайович
19.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АМУР»
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 «АМУР»;
2. Код за ЄДРПОУ: 14192196;
3. Місцезнаходження: 18029, м. Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги,
буд. 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-89-86; (0472) 63-98-15;
5. Електронна поштова адреса: info@amur.pat.ua, hjr@rostok.cc;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: amur.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
18.04.2017 року ПрАТ «АМУР» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код за
ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 132883зв вiд
13.04.2017 року), сформованого станом на 12.04.2017року (далiПерелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй «фiзичної особи»
залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 18840 шт.
(94.2 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу
Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18840 шт. (100 % в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Харченко Юлiя Рудольфiвна
18.04.2017

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

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО»ПРОГРЕС»
Протокол № 1 від 18.04.2017 року припинено повноваження Ревізора Чемерис Володимира Володимировича (паспорт серія НС № 392494 від
09.12.1997 року виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаськiй
областi). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізор,
не передбачено. Посадова особа не володіє часткою у статутного капіталу
товариства. Особа перебувала на посаді з 28.03.2015 року по
18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Бащенко Володимир Михайлович
19.04.2017

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00709557
3. Місцезнаходження: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472550990 , 550995
5. Електронна поштова адреса: 00709557@afr.com.ua, vatprogress@
mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Орлан-Транс»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Орлан-Транс».
КОД ЄДРПОУ емітента: 05461378.
Місцезнаходження емітента: 79056, м. Львів, вул. Пластова, 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322940305.
Електронна поштова адреса емітента: orlantrans@dokaplus.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
№
Дата
Гранична
з/п прийняття сукупність
рішення
вартості
правочинів (тис.
грн)
1
1

Вартість
Співвідношення
активів
граничної сукупності
емітента за
вартості правочинів
даними
до вартості активів
останньої
емітента за даними
річної фінаностанньої річної
сової звітності фінансової звітності
(тис. грн)
(у відсотках)
2
3
4
5
19.04.2017 200000.00
7418.00
2696.14

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 21382916
3. Місцезнаходження: 20300 Черкаська область, Уманський район,
мiсто Умань, вул. Паризької Комуни (Велика фонтанна), буд. 2/38
4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 3-66-09, 3-66-09
5. Електронна поштова адреса: 21382916@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://prat_umanskyomz.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ
ОПТИКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (Протокол № 1 від 18.04.2017 року) припинено повноваження Ревізора Усатюка Олега Миколайовича з 18.04.2017
року (паспорт серія НС № 158036 від 24.10.1998 року виданий Уманським
МВ УМВС України в Черкаській області). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНС
ПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00908840
3. Місцезнаходження: 19523 Черкаська область, Городищенський район, смт.Вiльшана, вулиця Шевченка, будинок 258
4. Міжміський код, телефон та факс: (04734) 9-60-31 , 9-60-33
5. Електронна поштова адреса:
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://vilshanske_rtp.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
15 квітня 2017 року ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» отримано від ПАТ «НДУ»
(код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 11 квітня 2017 року (вих. № 135185зв від 12
квітня 2017 року), на рахунку власника іменних цінних паперів «юридичної
особи» відбулися зміни. Розмір пакету акцій «юридичної особи» Товари-
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Зміст інформації:
«З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк, у вiдповiдностi до Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514–VI, прийняти рiшення
про попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше
25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк.
Надати Головi Правлiння Товариства права пiдпису таких правочинiв,
а саме: правочин на iпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштiв для реалiзацiї планiв здiйснення господарської дiяльностi Товариства; укладення договорiв купiвлiпродажу основних засобiв, об’єктiв нерухомостi, укладення договорiв
поруки, тощо, пов`язаних з реалiзацiєю перспективних планiв Товариства.
Затвердити граничну сукупну вартiсть правочинiв на рiвнi
200 000 000 грн. (двiстi мiльйонiв) гривень».
якому посада Ревізора не передбачена. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 23,227101 % від статутного капітала
товариства. Особа перебувала на посаді з 28.05.2015 року до
18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Наказом № 5 ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» від
18.04.2017 року звільнено з посади головного бухгалтера Вiвдич Тетяну
Олексiївну, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Підстава для звільнення заява Вівдіч Т.О. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 15 років. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наказом № 6 ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» від
18.04.2017 року призначено на посаду головного бухгалтера Гачкало Лілію
Іванівну (паспорт серія НС № 788178 від 28.02.2000 року виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській області). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства.
Особа призначена на посаду головного бухгалтера на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Лисак Олександр Євгенович
19.04.2017
ства з обмеженою відповідальністю «Луканіка» (код ЄДРПОУ - 3023903,
місцезнаходження: 49000 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський
м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 21-а, офiс 20) зменшився з 3175316 штук
акцій до 0 штук акцій. Розмiр частки акцiонера «юридичної особи» до змiни
розмiру пакета акцiй складав 36,083136 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у
вiдсотках до статутного капiталу) та 0,00% в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав 0,00 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках до статутного капiталу) та 0,00% в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
15 квітня 2017 року ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» отримано від ПАТ «НДУ»
(код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів
сформованого станом на 11 квітня 2017 року (вих. № 135185 зв від 12 квітня
2017 року), на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи»
відбулися зміни. Розмір пакету акцій «фізичної особи» збільшився з 1 штуки
акцій до 3175317 штук акцій. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до
змiни розмiру пакета акцiй складав 0,000011% в загальнiй кiлькостi акцiй (у
вiдсотках до статутного капiталу) та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй. Розмір частки акціонера «фізичної особи» після змiни розмiру пакета
акцiй складає 36,083147 % в загальній кількості акцій (у відсотках до статутного капіталу) та 62,744137 % в загальній кількості голосуючих акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Гадар Наталiя Григорiвна
19.04.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КООПЗОВНІШТОРГ»
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 22797815
3. Місцезнаходження: 18028 Україна Черкаська область мiсто Черкаси,
вулиця Громова (Максима Залізняка) будинок 142/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-17-72, 71-17-72
5. Електронна поштова адреса: 22797815@afr.com.ua, kvt95@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://pjsc-koopzovnishtorg.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КООПЗОВНІШ
ТОРГ» протокол № 23 від 14.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства (підстава для припинення повноважень: у
зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради, 18.04.2017 року),
а саме: Голови Наглядової ради Овчарука Миколи Петровича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі
0,338294% від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 14.04.2017 року. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КООПЗОВНІШ
ТОРГ» протокол № 23 від 14.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства (підстава для припинення повноважень: у
зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради, 18 04.2017 року),
а саме: Члена Наглядової ради Миргородської Катерини Iванiвни, згоди
посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить
особі 0,202976% від статутного капітала товариства. Особа перебувала
на посаді з 18.04.2014 року по 14.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КООПЗОВНІШТОРГ»
протокол № 23 від 14.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради
товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради, 18.04.2017 року), а саме: Члена Наглядової
ради Бахаревої Валентини Iванiвни згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером
емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 14.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ «КООПЗОВНІШ
ТОРГ» протокол № 23 від 14.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб: Голову Наглядової ради Овчарука Миколу
Петровича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій,
який належить особі 0,338294% від статутного капітала товариства. Особа
обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: зав. кафедри, декан. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ «КООПЗОВНІШ
ТОРГ» протокол № 23 від 14.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб: Членом наглядової ради Миргородську
Катерину Iванiвну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо
паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,202976% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсiонерка. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ «КООПЗОВНІШ
ТОРГ» протокол № 23 від 14.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб: Членом наглядової ради Веретільник Петра
Івановича згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних
даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який
належить особі 7,307171 % від статутного капітала товариства Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: зав. господарством інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова правлiння Погребняк Анатолiй Андрiйович 18.04.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГРАФIЯ УКРАЇНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАФIЯ УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Громова будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, 54-59-05
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рiшенням Ревізійної Комісії ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалi - «товариство» або «емiтент») вiд
18 квiтня 2017 року, Протокол № 18-04/2017, обрано: Головою Ревiзiйної
Комiсiї товариства - панi Солодку Оксану Iванiвну, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0.00%, особа обрана
на посаду з моменту обрання складом Ревізійної Комісії на час повноважень до моменту ухвалення Загальними Зборами рішення про обрання
або переобрання Ревізійної Комісії у повному складі. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу фiнансового
контролю та аналiзу ТОВ «ММ Пекеджінг Україна», начальник вiддiлу
фiнансового конролiнгу та аналiзу, фахiвець вiддiлу фiнансового контролю та аналiзу, бухгалтер емiтента; 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. Голова Правлiння Пономар Володимир Васильович 19.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВIЛЬШАНКА»

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 «ВIЛЬШАНКА»;
2. Код за ЄДРПОУ: 02799697;
3. Місцезнаходження: 19621, Україна, Черкаська область, Черкаський район, село Лозiвок, Лиманна, будинок 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-55-56, (0472) 37-43-08;
5. Електронна поштова адреса: info@vylchanka.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: vylchanka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
10.04.2017р. черговими Загальними зборами акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНКА» (протокол № 1/2017) було прийнято рiшення змiнити тип (найменування)
Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВIЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВIЛЬШАНКА».
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 18.04.2017р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Пономаренко Олег Миколайович 19.04.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
Крячко Денис Вiталiйович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
54000, м. Миколаїв, Погранична, буд. 159
4. Код за ЄДРПОУ
05410263
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
6. Електронна поштова адреса
Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
18.04.2017
інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційно(дата)
го друкованого видання)
3. Повідомлення https://mk.104.ua/
в мережі
розміщено на
Інтернет
сторінці
(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
№
Дата
Гранична
Вартість
Співвідношення граз/п прийняття сукупність
активів
ничної
сукупності
рішення
вартості
емітента за вартості правочинів
правочиданими
до вартості активів
нів (тис.
останньої
емітента за даними
грн)
річної фінансо- останньої річної фівої звітності нансової звітності (у
(тис. грн)
відсотках)
1
2
3
4
5
1 14.04.2017
298100
1090442
27.34
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» , якi вiдбулись 14 квiтня 2017 року, прийняте рiшення по
шiстнадцятого питання порядку денного Забезпечити надання послуг
з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення
договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю
298 100 000,00 грн. (двiстi дев’яносто вiсiм мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок);
Вартiсть активiв Товариства, за даними останьої рiчної фiнансової
звiтностi, складає 1 090 442 тис. грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до активiв Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства становить 27,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6 846 960. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 138 827. За
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства з шiстнадцятого
питання порядку денного «Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на
вчинення Товариством значних правочинiв» проголосували: всього 6 138 827 голосуючих акцiй, з них: проголосували «ЗА» - 4 119 426
голосуючих акцiй, «ПРОТИ» - 0 голосуючi акцiї, «УТРИМАВСЯ» 2 019 401 голосуючi акцiй.
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2
14.04.2017
298100
1090442
27.34
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» ,
якi вiдбулись 14 квiтня 2017 року, прийняте рiшення по шiстнадцятого
питання порядку денного Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю
298 100 000,00 грн. (двiстi дев’яносто вiсiм мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок)
Вартiсть активiв Товариства, за даними останьої рiчної фiнансової
звiтностi, складає 1 090 442 тис. грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до активiв Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства становить 27,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6 846 960. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 138 827. За
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства з шiстнадцятого
питання порядку денного «Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на
вчинення Товариством значних правочинiв» проголосували: всього 6 138 827 голосуючих акцiй, з них: проголосували «ЗА» - 4 119 426 голосуючих акцiй, «ПРОТИ» - 0 голосуючi акцiї, «УТРИМАВСЯ» 2 019 401 голосуючi акцiй.
3
14.04.2017
832700
1090442
76.36
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» , якi вiдбулись 14 квiтня 2017 року, прийняте рiшення по
шiстнадцятого питання порядку денного Забезпечити надання послуг
з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення
договорiв на:
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною
вартiстю 832 700 000,00 грн. (вiсiмсот тридцять два мiльйони сiмсот
тисяч гривень 00 копiйок). Вартiсть активiв Товариства, за даними
останьої рiчної фiнансової звiтностi, складає 1 090 442 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до активiв
Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
становить 76,36%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6 846 960.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах 6 138 827. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства з шiстнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди (в
т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинiв» проголосували: всього - 6 138 827 голосуючих акцiй, з них: проголосували «ЗА» - 4 119 426 голосуючих акцiй, «ПРОТИ» - 0 голосуючi акцiї,
«УТРИМАВСЯ» - 2 019 401 голосуючi акцiй.
4
14.04.2017
61500
1090442
5.64
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» , якi вiдбулись 14 квiтня 2017 року, прийняте рiшення по
шiстнадцятого питання порядку денного Забезпечити надання послуг
з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення
договорiв на:
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 61 500 000,00 грн. (шiстдесят один мiльйон
п’ятсот тисяч гривень 00 копiйок). Вартiсть активiв Товариства, за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi, складає 1 090 442 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до активiв
Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства становить 5,64%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6 846 960. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах 6 138 827. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства з шiстнадцятого питання порядку денного «Про надання
згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних
правочинiв» проголосували: всього - 6 138 827 голосуючих акцiй, з
них: проголосували «ЗА» - 4 119 426 голосуючих акцiй, «ПРОТИ» 0 голосуючi акцiї, «УТРИМАВСЯ» - 2 019 401 голосуючi акцiй.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 Первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
05161 31293 05161 43725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №29 від 18.04.2017р.
Краснікова Дмитра Анатолійовича (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано Головою Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2012р.
Директор Дирекції «Фрегат» ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Красніков Д.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс
Менеджмент Груп» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана, 10, код
ЄДРПОУ 34316490). Незалежним директором Голова Наглядової ради не
являється.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №29 від 18.04.2017р.
Саніна Андрія Олександровича (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.) обрано Заступником голови Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2012р.
Генеральний директор ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Санін А.О. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця
Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором заступник
голови Наглядової ради не являється.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №29 від 18.04.2017р.
Парусникову Вікторію Борисівну (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано Секретарем Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2007р.
Директор «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Парусникова В.Б. являється представником акціонера - Товариства з
обмеженою відповідальністю «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором Секретар Наглядової ради не являється.
Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №2 від 18.04.2017р.
Домну Олексія Анатолійовича (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області) обрано Головою Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2013р.
економіст Дніпропетровської філії ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Домну О.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця
Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490).
Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №2 від 18.04.2017р.
Головач Наталю Володимирівну (паспорт: серія АЕ номер 362450 виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано Секретарем Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2013р.
Головний бухгалтер Дніпропетровської філії ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Головач Н.В. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490).
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
Купков Андрій Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
19.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАГА АВТО»
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 «ПРАГА АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ
31167690
3. Місцезнаходження
03142 м. Київ вул. Академiка
Кримського, буд.27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-77-00 (044) 207-77-00

5. Електронна поштова адреса
a.chernov@praga-auto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.praga-auto.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
19.04.2017 року (Протокол від 19.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення
зборів. Гранична сукупність вартості правочинів: 50000 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 35772,3
тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 139,773%. Характер правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші
договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само
як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю анало-

гічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій: 100. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:
100. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 100 акцій, «проти» - 0 акцій.

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

(паспорт серії НЕ 654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в
Черкаськiй областi, 04.04.2012 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001854% (8,40 грн.). Протягом останніх п’яти
років обіймала наступні посади: провідний юрисконсульт ПАТ «ЮРІЯ». На
посаду обрана до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА ТОВ «МК «ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ», яке є
власником 360088 штук простих іменних акцій товариства на 378 092,40 грн.
(83,451837%): Членом Наглядової Ради Тютюник Романа Вікторовича (паспорт серія ЕА №531619, ким виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07 жовтня 1998 року). Часткою в статутному капіталі
Товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: юрисконсульт ТОВ «ЕТНА-ПОСТАЧ», юрисконсульт ТОВ «АЛЕКСКОРТ». На посаду обраний до наступних річних зборів. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. НЕЗАЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРОМ: Члена Наглядової Ради Сидорченко
Романа Вікторовича (паспорт серія ЕВ №095563, виданий Кіровським МВ
УМВС України в Кіровоградській області, 31.05.2005 року). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: директор ТОВ «КІРОВОГРАД-ХЛІБ-2000». На посаду обраний до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. НЕЗАЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРОМ: Члена Наглядової Ради Жижа Віталій
Володимирович (паспорт серія ЕА №362448, виданий Кіровським РВ УМВС
України в Кіровоградській області, 15.11.1997 року). Часткою в статутному
капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: директор ТОВ «ДОСВІД». На посаду обраний до наступних
річних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Наглядової ради від 18.04.2017 року (протокол №2017/04/18
від 18.04.2017 року), в зв’язку з затвердженням нової редакції статуту, яким
передбачається зміна терміну повноважень директора, достроково звільнено генерального директора ПАТ «ЮРІЯ» Пустовіт Віталія Миколайовича
(паспорт серія АВ 657922, виданий Томашпiльським РВ УМВС України у
Вiнницькiй області, 07.09.2005). Часткою у статутному капіталі Товариства
не володіє. На посаді перебував з 11.11.2015 року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
Рішенням Наглядової ради від 18.04.2017 року (протокол №2017/04/18
від 18.04.2017 року) обрано Голову наглядової ради Швець Дениса Володимировича (паспорт ЕА №088420, виданий Кіровським РВ УМВС України
в Кіровоградській області, 30.04.1996 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001159% (5,25 грн.). Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: директор ПрАТ «ФОРМУЛА», директор ТОВ «ФОРМУЛА-2016». На посаду обраний до наступних річних
зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Рішенням Наглядової ради від 18.04.2017 року (протокол №2017/04/18
від 18.04.2017 року), в зв’язку з затвердженням нової редакції статуту, яким
передбачається зміна терміну повноважень директора, обрано з 19.04.2017
року генеральним директором ПАТ «ЮРІЯ» Пустовіт Віталія Миколайовича (паспорт серія АВ 657922, виданий Томашпiльським РВ УМВС України у
Вiнницькiй області, 07.09.2005). Часткою у статутному капіталі Товариства
не володіє. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: керівник відділу по придбанню та обслуговуванню техніки ТОВ «МОЛОКОКРАЇНА» (12.12.2011 - 23.04.2012), директор філії «НIЖИНСЬКИЙ
МIСЬКМОЛЗАВОД» ДП «АРОМАТ» (24.04.2012 - 03.06.2015), директор
ПАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (04.06.2015 - 30.10.2015), генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» (з 11.11.2015 року). На посаду обраний на
невизначений термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор Пустовіт Віталій Миколайович 19.04.2017

1. Повне найменування емітента:

ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ: 00447853
3. Місцезнаходження: 18030 місто Черкаси, вулиця Вербовецького
(вул. Кобзарська) будинок 108
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61, 71- 61- 92
5. Електронна поштова адреса: 00447853@afr.com.ua, yurist@yuriya.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://00447853.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол
№1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління
товариства, достроково звільнено:
1. Голову Наглядової Ради Швець Дениса Володимировича (паспорт ЕА
№, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області,
30.04.1996 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у
розмірі 0,001159% (5,25 грн.). На посаді перебував з 19.04.2016 року по
18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
2. Члена Наглядової Ради Хоменко Галину Олександрівну (паспорт серії НЕ 654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй
областi, 04.04.2012 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001854% (8,40 грн.). На посаді перебувала з 19.04.2016
року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол
№1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, яким не передбачається обрання ревізійної комісії, звільнено:
1. Голову ревізійної комісії Москаленка Олега Борисовича (паспорт: НС
518595, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області,
01.09.1998), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001159% (5,25 грн.). На посаді перебував з 16.04.2014 року по
18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
2. Члена ревізійної комісії Криворучко Тетяну Борисівну (паспорт: НС
999507, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області,
08.11.2001), яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. На
посаді перебувала з 16.04.2014 року по 18.04.2017 року. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Члена ревізійної комісії Меріченко Марію Михайлівну (паспорт: НЕ
291169, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області,
05.02.2003), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,002318% (10,50 грн.). На посаді перебувала з 16.04.2014 року по
18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол
№1/2017 від 18.04.2017 року), в зв’язку з переобранням органів управління
товариства, обрано:
1. АКЦІОНЕРА: Члена Наглядової Ради Швець Денис Володимирович
(паспорт ЕА №088420, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 30.04.1996 року), який володіє часткою у статутному капіталі
Товариства у розмірі 0,001159% (5,25 грн.). Протягом останніх п’яти років
обіймав наступні посади: директор ПрАТ «ФОРМУЛА», директор
ТОВ «ФОРМУЛА-2016». На посаду обраний до наступних річних зборів.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
2. АКЦІОНЕРА: Члена Наглядової Ради Хоменко Галину Олександрівну
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3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади. Генеральний директор Харун Леонід
Васильович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА», 02799697, 19621, Черкаська
обл., Черкаський р-н, с. Лозiвок, вул. Лиманна, буд. 2, (0472) 37-55-56; 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.vylchanka.pat.
ua;4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«АЛАН-Аудит», 31278222. 5. Інформація про загальні збори: Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї,
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«1). Обрати Головою зборiв – Пономаренко О.М.Секретарем зборiв– Казакевич I. Л. 2). Обрати Лiчильну
комiсiю у складi:Голова– Бондар Ю.В.Члени– Панченко П.П.,Жура В.В.
3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку
зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних
напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«Звiт Директора
ПАТ «ВIЛЬШАНКА» про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за
2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради ПАТ «ВIЛЬШАНКА»
про роботу за звiтнiй перiод прийняти до вiдома». 4. Затвердження рiчного
звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:
«Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс ПАТ «ВIЛЬШАНКА»
станом на 31.12.2015 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «В зв’язку з
вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу, а також наявнiстю у Товариства станом
на початок 2015 року непокритих збиткiв ПАТ«ВIЛЬШАНКА» вiд фiнансовогосподарської дiяльностi у минулих перiодах,- 1) Отриманi Товариством
збитки у 2015 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку
ПАТ«ВIЛЬШАНКА» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих
перiодах. 2) Покриття залишку непокритого збитку здiйснювати за рахунок
отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у
майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. ПРИЙНЯТЕ
РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значних
правочинiв у граничнiй сукупнiй вартостi 10 млн.грн., якi будуть пов’язанi в
т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства; -з реалізацією/придбанням/списанням основних засобiв Товариства. ,та якi будуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При

цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». 7. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших
загальних зборах акцiонерiв. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «1. Затвердити наступний порядок та спосiб посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або
бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах
акцiонерiв: 1) Для засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi виготовляється спецiальний прямокутний штамп з усiма необхiдними
реквiзитами. 2) При здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в Загальних
зборах, реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для
голосування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує кожний бюлетень
шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня вiдбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї ставить особистий
пiдпис, прописує свої прiзвище та iм’я i по-батьковi (скорочено) та дату
реєстрацiї акцiонера.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою
Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не
надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.6. Інформація про дивіденди. Протягом звітного та попередніх років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
8915
9885
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2081
2237
Довгострокові фінансові інвестиції
77
77
Запаси
2684
5522
Сумарна дебіторська заборгованість
1092
1260
Грошові кошти та їх еквіваленти
55
289
Власний капітал
-23983
-16183
Статутний капітал
774
774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-23983
-16957
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
25487
20722
Поточні зобов’язання і забезпечення
6637
5346
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.9081438 -19.6880825
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.9081438 -19.6880825
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
773666
773666
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Річна інформація емітента за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
1
2
3
Усього активів
16835
14917
Основні засоби
5475
4156
Довгострокові фінансові інвестиції
4126
4126
Запаси
5252
4614
Сумарна дебіторська заборгованість
463
466
Грошові кошти та їх еквіваленти
114
109
Власний капітал
9181
9525
Статутний капітал
4792
4792
Нерозподілений прибуток
181
2231
Довгострокові зобов’язання
175
175
Поточні зобов’язання
7479
5217
Середньорічна кількість акцій (шт.)
47922
47922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,77697 -46,55482
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
3,77697 -46,55482
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
47922
47922
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління
Колісник Вячеслав Іванович»

Публiчне акцiонерне
товариство
«Iвано-Франкiвський
завод
«Промприлад» 05782912, Iвано-Франкiвський р-н, 78000, м.Iвано-

міжміський код та телефон емітента

Франкiвськ, вул.Академiка Сахарова, буд. 23, 0342 750592
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію http://www.prylad.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора –
фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Орві-Аудит», 34623723
5. Інформація про загальні збори Чергові, дата проведення 12.04.2017 р.,
кворум зборів 92,91 %;
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Звіт Правління про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової Ради за
2016 рік. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Затвердження фінансової
звітності Товариства. 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження планів Товариства на 2017 рік. 9. Про
ліквідацію Філії фірмовий магазин-кафе «Прилад-Сервіс» Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад», код
25654760. 10. Про затвердження рішень Наглядової ради.
6 Інформація про дивіденди прийнято рішення дивіденди за 2016 рік не
виплачувати.

31

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АМУР»

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 «АМУР»;
2. Код за ЄДРПОУ: 14192196;
3. Місцезнаходження: 18029, м. Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-89-86; (0472) 63-98-15;
5. Електронна поштова адреса: info@amur.pat.ua, hjr@rostok.cc ;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: amur.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
19.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017),
згiдно ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття
рiшення до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (в
будь-якому випадку у термiн не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення), наступного характеру: кредитнi та депозитнi угоди, або змiни
до них; угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань
по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо), в т. ч. якi будуть
пов’язанi з погашенням перед АТ «Укрексiмбанк» зобов'язання в межах
вартостi предмета iпотеки, що становить 6 524 500,00 грн., визначеного
iпотечним договором № 7209Z10, посвiдченим 26 березня 2009 року приватним нотарiусом Черкаського мiського нотарiального округу Довгань О.Я.,
та зареєстрованим в реєстрi за № 963; угоди щодо збiльшення обiгового i
встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення
суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди),
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної
передачi, дарування, страхування), в т. ч. угод, якi будуть пов’язанi з
реалiзацiєю (у разi визначення реального набувача прав власностi за
пiдсумками здiйснення Товариством комплексних дiй щодо пошуку
потенцiйних покупцiв на нерухоме майно) Нежитлової будiвлi магази-

ну (А-2), площею 1303,6 м. кв., що знаходиться за адресою: м. Черкаси,
вул. 30 рокiв Перемоги, буд.2 – за цiною, не нижчою, нiж вартiсть, визначена вiдповiдно до експертного висновку суб’єкта оцiночної дiяльностi на
засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про
оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть. При цьому, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства, прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв майна) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг – здiйснювати Наглядовiй радi Товариства; угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також
грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики,
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної
передачi, дарування, страхування); договори оренди цiлiсного майнового
комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; цивiльноправовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на
участь в iнших суб’єктах господарювання; угоди будiвельного пiдряду;
лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного
характеру;угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;угоди на
проведення ремонтно-будiвельних робiт;договори комерцiйної концесiї та
спiльної дiяльностi; договори позики; договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, матерiалiв та будь-яких
iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської
дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв у розмiрi 15 млн.
гривень, в тому числi для значних правочинiв з АТ «Укрексiмбанк» у сумi , що
не перевищує 7 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi – 804 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства – 1865.67 %. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй - 18 840 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах - 18 840 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» прийняття рiшення - 18 840 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Харченко Юлiя Рудольфiвна
19.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

Вiдкрите акцiонерне товариство
«Завод «Веста»

1. Повне найменування емітента:

товариство «Живиця»

Публічне акціонерне

. 2. Код за ЄДРПОУ: 13652508 .
3. Місцезнаходження: 77552, Івано-Франківська обл., Долинський р-н,
смт.Вигода, вул.Заводська, 4. 4. Міжміський код, телефон, факс:
(03477) 613-62 . 5. Електронна поштова адреса: zhivitzya@gmail.com .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zhivitzya.com . 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення.
Загальними зборами акціонерів емітента 13.04.2017 прийнято рішення
щодо зміни складу посадових осіб емітента, зокрема:
Крайник Ганна Василівна (не надала згоди на розкриття паспортних
даних) - переобрано членом Наглядової Ради (акціонер) строком на 1 рік,
протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Голови Наглядової ради ПАТ
«ЖИВИЦЯ», володіє 0,5 % у статутному капіталі емітента. Рішенням Наглядової ради від 13.04.2017р. особу обрано Головою Наглядової ради;
Боднарук Світлана Василівна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) - припинено повноваження Члена Наглядової Ради у
зв’язку із закінченням строку їх дії, перебувала на посаді з 11.09.2015р.,
володіє 0,135 % у статутному капіталі емітента;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційне товариство «ІНВЕП» (код за ЄДРПОУ 13641158) – припинено повноваження
Члена Наглядової Ради у зв’язку із закінченням строку їх дії, діяли з
11.09.2015р., володіє 79,465 % у статутному капіталі емітента;
Щербатюк Іван Дмитрович (не надав згоди на розкриття паспортних
даних) - обрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 1 рік, іншi
посади, якi обiймав протягом останніх 5 років: технолог ПАТ «Живиця»,
володіє 0,5 % у статутному капіталі емітента;
Болехан Микола Васильович (не надав згоди на розкриття паспортних даних)- обрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 1 рік,
іншi посади, якi обiймав протягом останніх 5 років: начальник цеху бурової
хімії ПАТ «Живиця», володіє 0,125 % у статутному капіталі емітента.
Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Аніськовцев О.В.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I.Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Вiдкритеакцiонерне товарикод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- ство «Завод «Веста»02971009,
ня, міжміський код та телефон
82400, Львів. обл., м. Стрий,
емітента
вул. Сколiвська, 1, 0324553073
2. Дата розкриття повного тексту 19.04.2017 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.kovka-vesta.org.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1199,9
1283,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1033
1088,1
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
14,7
27,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Власний капітал
1150,1
1239,2
Статутний капітал
172,2
172,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -660,4
-571,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
49,8
44,7
Чистий прибуток (збиток)
-89,1
75,0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
Крячко Денис Вiталiйович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)
Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
54000, м. Миколаїв, вул. Погранична, буд. 159
4. Код за ЄДРПОУ
05410263
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
6. Електронна поштова адреса
Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій18.04.2017
ній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційного
(дата)
друкованого видання)
3. Повідомлення
в мережі
https://mk.104.ua/
розміщено на сторінці
Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
№
Дата
Ринкова Вартість активів
Співвідношення
з/п прийняття вартість
емітента за
ринкової вартості
рішення майна або
даними
майна або послуг, що
послуг, що останньої річної є предметом правочиє предмефінансової
ну, до вартості активів
том
звітності (тис.
емітента за даними
правочину
грн)
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)

1
2
3
4
5
1 14.04.2017
461446
1090442
42.32
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 14.04.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв:
Загальнi збори акцiонерiв; Загальними зборами акцiонерiв Товариство
прийнято рiшення схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного газу №1512000711 вiд 17.12.2015 р. (надалi «Договiр»), укладеного мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що
укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподiлу
природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, та схвалити
подальшу дiю цього Договору.; Ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:
461 446 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 1 090 442 тис. грн; Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 42,32 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 6 846 960;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованв для участi у загальних
зборах: 6 138 827; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення:4 119 426; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «утримався» прийняття рiшення 2 019 401. Згiдно ст. 72
ЗУ «Про акцiонернi товариства».
2
14.04.2017
81421
1090442
7.47
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 14.04.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв:
Загальнi збори акцiонерiв; Загальними зборами акцiонерiв Товариство
прийнято рiшення схвалити укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної програми, затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства; Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину,
визначена
вiдповiдно
до
законодавства:
81 421 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 1 090 442 тис. грн; Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 7,47 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:6 846 960;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованв для участi у загальних
зборах: 6 138 827; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення: 4 119 426; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «утримався» прийняття рiшення: 2 019 401. Згiдно ст. 72
ЗУ «Про акцiонернi товариства».

Приватне акцiонерне товариство
«Сад»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Сад», 00414701, Харківська, б. 28, с. Високе, Охтирський, Сумська, 42763, (05446) 2-30-80

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: sad.okhtyrka.net

Публічне акціонерне товариство
«Інструментальний завод-У»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016р.
І.Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон: Публічне акціонерне товариство «Інструментальний завод-У», 24582047, вул. Бориспiльська 9,
м. Київ, 02099, (044) 566-8910. 2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
18.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет:: instr.mbk.biz.ua.
4. Аудиторська фірма: ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076.5. Інформація про загальні збори- чергові. Дата проведення: 27.04.2016р.
Кворум зборів:70,078% до загальної кількості голосів. Перелік питань,
що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.2. Про затвердження
регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2015р.4. Звіт Наглядової

ради Товариства за 2015 р.5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства,
розподіл прибутку Товариства за 2015р. По усім питання порядку денного рішення прийняті та затвердженні більшістю голосів. 6. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. ІІ. Основні показники фінансово- господарської діяльності емітента(тис.грн.2016/2015рр.).
Усього активів:1323/1280; Основні засоби (за залишковою
вартістю):400/473;
Довгострокові
фінансові
інвестиції:0/0;
Запаси:920/734; Сумарна дебіторська заборгованість:3/73; Грошові
кошти та їх еквіваленти:0/0; Власний капітал:1233/1217;Статутний
капітал:378/378;Нерозподілений прибуток (непокритий збиток):-154/170;Довгострокові
зобов'язання
і
забезпечення:0/0;Поточні
зобов'язання і забезпечення:90/63;Чистий прибуток(Скоригований) на
одну просту акцію(грн):0/0; Середньорічна кількість простих акцій
(шт.): 7565520/7565520; Цінні папери власних випусків, викуплені :0/0.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне акцiонерне
товариство
«Український
проектноконструкторський технологiчний iнститут
лiсової промисловостi», 00276038, 76000 Iваноміжміський код та телефон емітента

Франкiвська область, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимовича, 14/а,
(03422) 323-19
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.pkti.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПОЛЮС-АУДИТ», 31790207
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) У звiтному перiодi загальнi збори
акцiонерiв проводились 28.04.2016 р. Перелiк питань, що розглядалися
на загальних зборах: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв, затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт Правлiння про фiнансовогосподарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк i i основнi напрямки роботи на
2016 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзйної комiсiї за 2015р. 4. Затвердження
рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк та нормативiв розподiлу прибутку на 2016 рiк. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi, запропонованому Головою зборiв. 2) Затвердити регламент загальних зборiв.
3) Затвердити звiт Наглядової ради, звiт Правлiння, звiт Ревiзйної комiсiї за
2015р. 4) Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ «УкрПКТIлiспром» за 2015р.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
3467
2932
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1128
1052
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
719
1009
Сумарна дебіторська заборгованість
256
263
Грошові кошти та їх еквіваленти
1265
537
Власний капітал
1534
1418
Статутний капітал
336
336
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1198
1082
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
1933
1514
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.08625610 0.17697380
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.08625610 0.17697380
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1344832 1344832
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
випусків, викуплені про у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду
Голова Правлiння Хандога Василь Йосипович

Приватне Акцiонерне Товариство
“Фiнансово-iнвестицiйне
товариство “Фонд”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне Акцiонерне Товариство
"Фiнансово-iнвестицiйне товариство "Фонд", 13885709 Одеська обл.,
65012, м. Одеса, Пушкiнська, 68 (048)722-84-49,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: financegroup.ucoz.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне
товариство «Полтавське автотранспортне
підприємство 1662»; 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -

01350305; 3.Місцезнаходження - 36014, м.Полтава, вул.Харчовиків, 13;
4.Міжміський код, телефон та факс - (0532)678155/678182; 5.Електронна
поштова адреса – 01350305@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://01350305.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів - Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
ПрАТ «ПАТП 1662» повідомляє, що 18.04.2017р. рішенням чергових
загальних зборів акціонерів (протокол № 1) в зв’язку з необхідністю припинено повноваження: голова наглядової ради - Ткаченко Володимир
Вiкторович, паспорт серії КО № 714101 вид.28.09.2007р. Октябрським РВ
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 19.06.2015р.; член наглядової ради- Дрига Анна
Григорiвна, паспорт серії КН № 274720 вид.21.11.1996р. Октябрським РВ
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 19.06.2015р.; член наглядової ради- Павленко Наталiя
Анатолiївна, паспорт серії КН № 022373 вид.19.10.1995р. Октябрським РВ
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 19.06.2015р.; ревізор- Брюх Юрiй Дмитрович, паспорт
серії КО № 261557 вид.10.09.2001р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України
в Полтавськiй обл., володіє 0,292% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 19.06.2015р.; обрано терміном на три роки: член наглядової ради, рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «ПАТП 1662»
від 18.04.2017р. (протокол № 3) обрано терміном на три роки головою наглядової ради, представник акціонера Павленка А.А.- Ткаченко Володимир Вiкторович, паспорт серії КО № 714101 вид.28.09.2007р. Октябрським
РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента,
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років- директор
ТОВ «Ресурс-Трейд-Ойл», директор ТОВ «Нафтогазтранс-2011»; член наглядової ради, представник акціонера Павленка А.А.- Дрига Анна
Григорiвна, паспорт серії КН № 274720 вид.21.11.1996р. Октябрським РВ
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років- директор ТОВ
«Нафтогазтранс-2011»; член наглядової ради, представник акціонера
Павленка А.А.- Павленко Наталiя Анатолiївна, паспорт серії КН № 022373
вид.19.10.1995р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.,
не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх 5 років- не працює; ревізор- Брюх Юрiй Дмитрович, паспорт серії
КО № 261557 вид.10.09.2001р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл., володіє 0,292% в СК, інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх 5 років- приватний підприємець.
Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «ПАТП 1662» від
18.04.2017р. (протокол № 3) в зв’язку з необхідністю припинено повноваження: голова правління- Павленко Анатолій Андрійович, паспорт серії
КО № 643564 вид.27.12.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавській обл., володіє 82,65% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 14.05.2014р.; член правління- Калiнiченко Валентин
Вiкторович, паспорт серії КН № 176516 вид.20.06.1996р. Київським РВ
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 19.06.2015р.; член правління- Скрильник Лариса
Сергiївна, паспорт серії КО № 607314 вид.13.04.2005р. Київським РВ ПМУ
УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 19.06.2015р.; обрано терміном на три роки: голова правління- Павленко Анатолій Андрійович, паспорт серії КО № 643564
вид.27.12.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.,
володіє 82,65% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
5 років- механік з ремонту транспорту ПП «Ресурс Трейд-ОІЛ», голова
правління ПрАТ «ПАТП 1662»; член правління- Калiнiченко Валентин
Вiкторович, паспорт серії КН № 176516 вид.20.06.1996р. Київським РВ
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років- охоронець ПрАТ
«АТП-1662»; член правління- Скрильник Лариса Сергiївна, паспорт серії
КО № 607314 вид.13.04.2005р. Київським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх 5 років- бухгалтер ФОП Попова Т.С., бухгалтер ПрАТ «АТП-1662».
Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Голова правління (підпис) А.А. Павленко
18.04.2017р.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХНІКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПрАТ «МЕДТЕХНІКА»
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХНІКА»
2. Код за ЄДРПОУ
03568468
3. Місцезнаходження
04073, м. Київ, просп. Степана
Бандери, 21-Б
4. Міжміський код, телефон та
(044) 425-8760, 425-8760
факс
5. Електронна поштова адреса
gurtovenko.s@luxoptica.com.ua
6. Дата вчинення дії
14.04.2017
7. Дата розміщення у стрічці новин 18.04.2017
8. Вид особливої інформації
Відомості про припинення
емітента шляхом злиття,
приєднання поділу, перетворення
або банкрутства за рішенням
вищого органу емітента або суду

У вiдповiдностi до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд
14.04.2017 р. прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХНІКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
- дата прийняття рiшення про припинення емiтента: 14.04.17р.;
- назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення загальні збори акціонерів;
- причини рiшення: у зв’язку з необхiднiстю зменшення витрат,
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми як
приватне акцiонерне товариство, пiдвищення оперативностi прийняття рiшень вищим органом управлiння товариством з питань дiяльностi
товариства;
- спосiб припинення юридичної особи – перетворення;
- дата проведення загальних зборiв (для акцiонерних товариств),
на яких розглядалось зазначене питання – 14.04.2017р.;
- результати голосування iз зазначенням кiлькостi голосiв: «за» 9578 голосiв, «проти» – 0 голосiв .
- правонаступник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ

НIСТЮ «КОМПАНIЯ МЕДТЕХНIКА»,
- порядок розподiлу активiв та зобов'язань – повне правонаступництво усiх прав та обов’язкiв товариства, що перетворюється;
- розмiр статутного капiталу правонаступника – 1662894,06 гривень;
- порядок та умови обмiну акцiй (часток, паїв) емiтента, який припиняється, на акцiї (частки, паї) юридичних осiб – правонаступникiв Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки
товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.
Розподiл часток товариства - правонаступника вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у
статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворилося.
При перетвореннi акцiонерного товариства всi його акцiонери (їх
правонаступники), акцiї яких не були викупленi, стають засновниками
(учасниками) Товариства - правонаступника.
Товариство, що прийняло рiшення про перетворення в товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю здiйснює конвертацiю акцiй в частки
Товариства-правонаступника.
Вiдсотковий розмiр частки власника акцiй у статутному капiталi Товариства, що перетворюється, має дорiвнювати вiдсотковому розмiру
його частки у статутному капiталi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю, що створюється пiд час перетворення.
Розмiр частки учасника в статутному капiталi Товаристваправонаступника дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi
акцiй належних йому у статутному капiталi Товариства до перетворення.
Обмiн акцiй на частки в статутному капiталi Товаристваправонаступника здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутного
капiталу Товариства-правонаступника дорiвнював розмiру статутного
капiталу Товариства на момент прийняття рiшення про перетворення,
а саме 1662894,06 гривень.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. Генеральний директор Девко Валерiй Федорович.

Публічне акцiонерне товариство «Номiнал»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Публічне акцiонерне товариство «Номiнал»
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство «Номiнал», 14311761, вул.Фридрихiвська 10, м.Волочиськ, Волочиський, Хмельницька, 31200, 0384541301
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.nominal.km.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Експрес-Аудит»,
21341857
5. Інформація про загальні збори 15.04.2016, чергові
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні
напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.
3. Звіт наглядової ради ПАТ «Номінал».
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу Товариства за 2015 рік.
5. Про порядок розподілу прибутків(покриття збитків)
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Номінал» за 2015 рік.
7. Про надання попередньої згоди на здійснення значних правочинів
Результати розгляду питань порядку денного:
1. По першому питанню - доручити виконання функцій лічильної
комісії президії.
2. По другому питанню - звіт Директора Товариства за 2015 рік - та
основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік прийняти до відома.
3. По питанню третьому слухали: представника членів Наглядової

Ради Сарбей В.В., яка звітувала про діяльність ПАТ «Номінал» за
2015 рік і визначила її як такою, що є задовільною.
4. По четвертому питанню -звіт та висновки Ревізійної комісії про
роботу Товариства за 2015 рік – затвердити, результати відповідають
дійсності.
5.По п’ятому питанню – затвердили план покриття збитків за рахунок прибутку в майбутніх періодах.
6. По шостому питанню – затвердити Баланс за 2015 рік та річну
фінансову звітність ПАТ «Номінал» в цілому.
7. По питанню сьомому – надати попередню згоду на здійснення
значних правочинів з ПАТ «Номінал»
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
7417
7721
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3607
3986
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1437
1320
Сумарна дебіторська заборгованість
349
392
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
1
Власний капітал
7146
7340
Статутний капітал
64
64
Нерозподілений прибуток (непокритий
7082
7276
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
271
381
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,76
-0,25
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,76
-0,25
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
255429
255429
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не
викупались
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Майдан-Вильський комбінат вогнетривів»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Публічне акціонерне товариство
«Майдан-Вильський комбінат вогнетривів»
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Майдан-Вильський комбінат вогнетривів», 00293640, вул. Островського, 3б, с. Михайлючка, Шепетiвський, Хмельницька, 30416, (03840) 2-33-15
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: mvkv.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
АФ «Аудит-Поділля», 32179801
5. Інформація про загальні збори 20.04.2016, чергові
Розгляд питань порядку денного:
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних
Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та
Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.
Ухвалили: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати
для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку
денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Обрати Головою Зборів – Прокопишина Олександра Васильовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу Володимирівну . Строк повноважень
Голови та Секретаря Зборів – до переобрання. Обрати лічильну комісію у
складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Кисіль Вікторія Василівна,
Члени лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович. Строк повноважень лічильної комісії - до переобрання.
2.Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2015 році
визнати задовільною.
3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік. Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства
в 2015 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.
5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності
Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства
за 2015 рік. Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2015 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Ухвалили: Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку із, наявністю збитків у
2015 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.
З сьомого питання порядку денного
7. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства. Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови
Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича та Членів Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартової Ганни Валеріївни.
8.Обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
Ухвалили:Обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Наглядової ради
у складі 3-х осіб, персонально: Головою Наглядової ради Шеветовського
Валентина Валентиновича , Членами Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартову Ганну Валеріївну.
9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
( контрактів ), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.
Ухвалили:Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова
та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безкоштовній осно-
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ві. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
10.Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства. Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови
Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії
Беркович Ольги Володимирівни та Литвин Галини Володимирівни
11.Обрання Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
Ухвалили:Обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Ревізійної комісії
у складі 3-х осіб, персонально: Головою Ревізійної комісії Буднік Людмилу
Федорівну, Членами Ревізійної комісії Беркович Ольгу Володимирівну та
Литвин Галину Володимирівну.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів , трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Ревізійної
комісії. Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів ,що
укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії ,за умовами яких
Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній
основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру
Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
13.Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р. Ухвалили :Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р., а саме : кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства в правому верхньому куті бюлетеня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він
відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому
відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства.
14.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на
укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради. Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 21.04.2016р. до
21.04.2017р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів,
нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 21.04.2017р. до 21.04.2017р. визначення істотних
умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою,
уповноваженою виключно Наглядовою радою.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника

Період
звітний попередній
53360
42400
38365
34006
0
0
3088
3412
5107
3743
1281
239
202
148
1500
1500
-2233
-2287
16732
11534
36426
30718
0,01
-0,0222

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,01
-0,0222
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6000000
6000000
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство Київський завод реактивів,
індикаторів та аналітичних препаратів «РІАП»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство Київський завод реактивів ,індикаторів та аналітичних препаратів «РІАП». 2.Код за ЄДРПОУ:05761293.3. Місцезнаходження:
04080 м. Київ вул. Корабельна 5. 4. Телефон та факс (044)482-41-41
(044) 482-41-38. 5. Електронна поштова адреса: riap@mbk.biz.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: riap.mbk.biz.ua. 7.Вид особливої
інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.II. Текст повідомлення.Повноваження фізичної особи Семенець Борис Григорович, який
займав посаду член Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у
розмірі 0,270%. Перебував на посаді з 20.03.2015р.Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку із закінченням
терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства. Повноваження фізичної особи Бровко Володимир Дмитрович, який займав посаду
Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,659%.
Перебував на посаді з 24.04.2014р.Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства
(Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Повноваження фізичної особи Селівьорстов Андрій Володимирович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства,
припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом
акцій емітента) у розмірі 0,009%. Перебував на посаді з 24.04.2014р.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними
Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку із
закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства
та переобранням на наступний термін. Повноваження фізичної особи
Корнiєнко Григорiй Васильович, який займав посаду Голова Наглядової
ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,004%. Перебував на посаді з 24.04.2014р.Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від
14.04.2017 р.) в зв’язку із закінченням терміну повноважень Голови Наглядової ради Товариства. Повноваження фізичної особи Пономаренко
Валерій Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,00%. Перебував на посаді з 20.03.2015р.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними
Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку із
необхідністю переобранням на наступний термін. Фізична особа Кірєєв
Олександр Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради
Товариства. Термін повноважень – до наступних річних зборів товариства. . Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій
емітента) у розмірі 5,907 %. Інші посади:ПАТ Київський завод «РІАП» заступник Голови Правління. Рішення про обрання прийнято річними
Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.)
в зв’язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства.
Фізична особа Бровко Володимир Дмитрович переобраний на посаду
Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних
річних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,659 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади:ТОВ «ПАРІСОФ» - директор. Рішення про переобрання прийнято річними
Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.)
в зв’язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства.
Фізична особа Селівьорстов Андрій Володимирович переобраний на
посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до
наступних річних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,009 %.Інші посади:
ПАТ «Київський радіозавод» - член правління. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства. Фізична особа Пономаренко Валерій Іванович
переобраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних зборів товариства. Неволодіє часткою
в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента).Інші посади:
Голова Правління ЗАТ САСК «Спецексiмстрах» департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфiнпослуг. Рішення
про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку з необхідністю обрання
Члена Наглядової ради ТоваристваФізична особа Рутковський Едуард

Казимирович брано на посаду Голова Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до наступних річних зборів товариства. Володіє
часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 49,60 %. Інші посади: ПАТ Київський завод «РІАП»- Голова правління. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку з необхідністю
обрання Голови Наглядової ради Товариства. Повноваження фізичної
особи Харахордіна Людмила Ігорівна, як займала посаду Голова Ревізійної комісії Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,028 %. Перебувала
на посаді з 24.04.2014р.Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від
14.04.2017 р.) в зв’язку із закінченням терміну повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства та переобранням на наступний термін. Повноваження фізичної особи Григоревський Анатолій Петрович, який
займав посаду член Ревізійної комісії Товариства, припинено. Володіє
часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,028 %.Перебував на посаді з 24.04.2014р.Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку із закінченням терміну
повноважень члена Ревізійної комісії Товариства та переобранням на
наступний термін. Повноваження фізичної особи Довгопята Олександра Андрiївна, якиа займала посаду член Ревізійної комісії Товариства,
припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом
акцій емітента) у розмірі 0,028 %. Перебувала на посаді з 24.04.2014р.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними
Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку із
закінченням терміну повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.
Фізична особа Харахордіна Людмила Ігорівна переобрана на посаду
Голова Ревізійної комісії Товариства. Термін повноважень – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у
розмірі 0,028 %.Інші посади:ПАТ Київський завод «РІАП»-бухгалтер. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку з необхідністю
обрання Голова Ревізійної комісії Товариства.Фізична особа Григоревський Анатолій Петрович переобраний на посаду Член Ревізійної комісії Товариства. Термін повноважень – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,028 %.Інші
посади:ПАТ Київський завод «РІАП»-слюсар-ремонтник. Рішення про
переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку з необхідністю обрання
Члена Ревізійної комісії Товариства. Фізична особа Котляр Тетяна Анатоліївна обрано на посаду Член Ревізійної комісії Товариства. Термін
повноважень – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента
(пакетом акцій емітента) у розмірі 0,028 %.Інші посади:ПАТ Київський
завод «РІАП»- прибиральниця. Рішення про обрання прийнято річними
Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.)
в зв’язку з необхідністю обрання Члена Ревізійної комісії Товариства.
Повноваження фізичної особи Рутковський Едуард Казимирович, який
займав посаду Голова Правління Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі
49,60 %. Перебував на посаді з 24.04.2014р.Рішення про припинення
повноважень прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол від
14.04.2017 р.) в зв’язку із обранням кандидатом Голови Наглядової
Ради Товариства. Фізична особа Купраш Вiктор Степанович обрано на
посаду В.о. Голови Правління Товариства. Термін повноважень – 3 місяці.Неволодіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій
емітента). Інші посади:ПАТ Київський завод «РІАП»- член правління.
Рішення про обрання прийнято Нагалядовою Радою Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку з необхідністю обрання В.о. Голови
Правління Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.Повноваження фізичної особи Кiрєєв Олександр Володимирович, який займав посаду Заступник Голови Правління Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента
(пакетом акцій емітента) у розмірі 5,907 %. Перебував на посаді з
24.04.2014р.Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол від 14.04.2017 р.) в зв’язку із обранням кандидатом члена Наглядової Ради Товариства. Посада вакантна.
Усі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, та не надали 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. В.о. Голови Правління Купраш
Вiктор Степанович 14.04.2017р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський меблевий комбінат»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський меблевий комбінат», 00274619, вул. Набережна Заводська, буд. 7, м. Дніпро, Дніпропетровська, 49600, (0562)
36-01-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2017 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 00274619.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська
фірма «Фінансист», 21860250
5. Інформація про загальні збори
25.03.2016, чергові
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4.Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5.Затвердження річного звіту Товариства.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
8.Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.
9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів
та переліку питань до порядку денного подавались Наглядовою радою Товариства.
Питання порядку денного ухвалені, рiшення прийняті одноголосно
згідно їх проектів та оформлені протоколом.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Приватне акціонерне товариство
«КИЙ АВIА»

Приватне акцiонерне товариство
Гайсинське районне пiдприємство
«Райагрохiм»

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
23311
22382
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6950
7386
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
12445
10939
Сумарна дебіторська заборгованість
2289
2343
Грошові кошти та їх еквіваленти
65
2
Власний капітал
18773
17198
Статутний капітал
10051
10051
Нерозподілений прибуток (непокритий
4461
2886
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
519
489
Поточні зобов’язання і забезпечення
4019
4695
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,235
0,155
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,235
0,155
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6700696
6700696
Протягом звітного періоду цінні папери власних випусків не викупались.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «КИЙ АВIА», (01130578); Україна, 01054, м. Київ,
Шевченкiвський р-н, вул. Дмитрiвська, буд.1; тел. 8 (044) 2795259.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017 3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://www.kiyavia.com/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 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
Гайсинське районне пiдприємство «Райагрохiм», 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: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: gaysinrayagrohim.com.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО «ВИРОБНИЧОмісцезнаходження, міжміський
БУДIВЕЛЬНА ФIРМА «БЕкод та телефон емітента
РЕСТ», 02403446, 02092, м. Київ,
вул. О. Довбуша, 35, (044) 576-70-12
2. Дата розкриття повного
18.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://berest.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
місцезнаходження, міжміський
«КОМПЛЕКС-П», 24746632,
код та телефон емітента
вул. Костянтинівська, 70, літера «Е»,
м.Київ, Подільський, 04080,
(044) 425-33-12
2. Дата розкриття повного тексту 14.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
komplex-p.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБУХIВСЬКЕ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХIВСЬКЕ», 00857284, Київська, Обухiвський, 08701, м. Обухiв,
мiкрорайон Петровський, 26, (04572) 6-93-80.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://obuhivske.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Мiжнародний iнститут аудиту», 21512649.
5. Інформація про загальні збори
Вид зборів — річні, дата — 25.04.2016, кворум 85,7%. Перелiк питань,
що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу
лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та
секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про
дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. 4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть
Товариства у 2015 роцi. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття
збиткiв), строкiв та порядку виплати дивiдендiв. 7. Затвердження ранiше
вчинених Товариством значних правочинiв. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року. 9. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дiй,
пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинiв. 10. Про
вiдчуження належного Товариству рухомого та нерухомого майна. Особи,
що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори скликано Наглядовою радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою,
iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори рiчнi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано лiчильну комiсiю в складi чотирьох осiб. 2. Обрано Голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено звiт Правлiння про
дiяльнiсть у 2015 роцi. 4. Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть
у 2015 роцi. 5. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
6. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди, весь отриманий прибуток

направити на розвиток. 7. Затверджено значнi правочини, вчиненi Товариством за перiод з 30.04.2015 р. по 24.04.2016 р. 8. Надано попередню згоду
на вчинення значних правочинiв сукупною вартiстю не бiльше 1 (одного)
млрд. грн. за умови обов'язкового погодження значних правочинiв з Наглядовою радою. 9. Надано право вчиняти значнi правочини Головi правлiння.
10. Надано згоду на вiдчуження належного Товариству рухомого та нерухомого майна. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
247242
205685
Основні засоби (за залишковою вартістю)
21268
23197
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
14005
9490
Сумарна дебіторська заборгованість
165554
75471
Грошові кошти та їх еквіваленти
70
24
Власний капітал
151487
120464
Статутний капітал
30365
30365
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
97965
66929
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
63344
49426
Поточні зобов’язання і забезпечення
32411
35795
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.26
0.3
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.26
0.3
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
121461200 121461200
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

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
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОміжміський код та телефон
МАШІНВЕСТ», 30968855,
емітента
01042, м. Київ, б-р Дружби
народів, 9, (068) 808-66-14
2. Дата розкриття повного тексту
13.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.energomashinvest.prat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація ПрАТ «ЛУКОР» за 2016 рік
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 ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО "ЛУКОР", 31256759, вул. Проня, міжміський код та телефон
мислова, ,буд. 4, місто Калуш,
емітента
Iвано-Франкiвська область, 77306,
Україна, (03472) 7-31-06
2. Дата розкриття повного тексту 19.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.lukor.com.ua/info.shtml
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Директор

Довгополий Є.Г.

Приватне акцiонерне товариство
“Аптечне пiдприємство “Медпрепарати”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 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
"Аптечне пiдприємство "Медпрепарати", 05484706, 24800 Вiнницька
область Чечельницький район, смт. Чечельник, вул.Карла
Маркса,39, ( 04351) 2-22-04,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: aptmedpreparat.com.ua

приватне акціонерне товариство
«АГРОФОС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: приватне акціонерне товариство
«АГРОФОС», код за ЄДРПОУ 24914236, місцезнаходження – 01133,
м. Київ, Печерський р-н, пров. Лабораторний, 3, телефон -044 490-57-95,
044 522-84-71.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 24914236.smida.gov.ua.
Голова правління
Гавриленко В.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “СВС-Днiпро”

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 "СВС-Днiпро"
2. Код за ЄДРПОУ
00132807
3. Місцезнаходження
07300 м. Вишгород вул. Шкiльна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (+380-44) 545-71-24 (25)
(+380-44) 545-71-23
5. Електронна поштова адреса
mail@svsdnipro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://svsdnipro.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв Акцiонерiв Товариства вiд
18.04.2017 р. (протокол №01 вiд 18.04.2017 р.) вiдкликано (звiльнено) з
18.04.2017 р. з посади Голови Наглядової ради Товариства Випирайло
Володимира Вячеславовича. На посадi Голови Наглядової ради Товариства перебував з 03.06.2013 р. Дозволу на розголошеня даних паспорту
не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням позачергових загальних зборiв Акцiонерiв Товариства вiд
18.04.2017 р. (протокол №01 вiд 18.04.2017 р.) вiдкликано (звiльнено) з
18.04.2017 р. з посади Заступника Голови Наглядової ради Товариства
Немировського Володимира Анатолiйовича. На посадi Заступника голови Наглядової ради Товариства перебував з 03.06.2013 р. Дозволу на
розголошеня даних паспорту не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням позачергових загальних зборiв Акцiонерiв Товариства вiд
18.04.2017 р. (протокол №01 вiд 18.04.2017 р.) вiдкликано (звiльнено) з
18.04.2017 р. з посади секретаря Наглядової ради Товариства Кривенчук
Марiю Олександрiвну. На посадi секретаря Наглядової ради Товариства
перебувала з 03.06.2013 р. Дозволу на розголошеня даних паспорту не
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства вiд
18.04.2017 р. (протокол №01 вiд 18.04.2017 р.) обрано Головою Наглядової ради Товариства Випирайло Володимира Вячеславовича, строком на
3 (три) роки, з 19.04.2017 р. Останнi три роки перебував на посадi Голови
Нагялдової ради Товариства. Дозволу на розголошеня даних паспорту
не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства вiд
18.04.2017 р. (протокол №01 вiд 18.04.2017 р.) обрано Заступником голови Наглядової ради Товариства Немировського Володимира
Анатолiйовича, строком на 3 (три) роки, з 19.04.2017 р. Останнi три роки
перебував на посадi Заступника голови Нагялдової ради Товариства. Дозволу на розголошеня даних паспорту не надано. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства вiд
18.04.2017 р. (протокол №01 вiд 18.04.2017 р.) обрано секретарем Наглядової ради Товариства Кривенчук Марiю Олександрiвну, строком на 3
(три) роки, з 19.04.2017 р. Останнi три роки перебувала на посадi секретаря Нагялдової ради Товариства. Дозволу на розголошеня даних паспорту не надано. 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 згідно із законодавством.
2. Найменування
Кравченко Микола
посади
Володимирович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.19
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство “Тисменицягаз”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про
зміну складу посадових осіб емітента)
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Тисменицягаз"
2. Код за ЄДРПОУ
20538865
3. Місцезнаходження
77400 Тисмениця Вiсконта, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0343621255 0343621455
5. Електронна поштова адреса
oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://ts.104.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Тисменицягаз» вiд 18.04.2017 р. обрано Головою Наглядової ради, члена Наглядової ради Девiда Ентонi Хо-

Приватне акціонерне товариство
«Миргородський завод мінеральних вод» (Код

за ЄДРПОУ 00382651)
Повідомлення про проведення загальних зборів
1. Приватне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод» повідомляє, що 10 травня 2017 року о 10-00 год. за адресою: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, актовий зал, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.
2. Реєстрація учасників зборів: 10.05.2017 року з 08:45 год. до
09:45 год. за місцем проведення зборів.
3. Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах – станом на
28 квітня 2017 року. Для участі в зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує
особу та довіреність, оформлену у відповідності з діючим законодавством.
4. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та
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варда Брауна(David Antony Howard Brown)- представника ПЕСНЕРО
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LEMETED),
HE294764(протокол №18/04-2017 вiд 18.04.2017). Часткою в статутному
капiталi не володiє, особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних та iнформацiї щодо посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано на посаду строком до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння

(підпис)
М.П.

Вiтюк Василь Васильович
(ініціали та прізвище керівника)
2017.04.19
(дата)

затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Про відкликання (звільнення) виконуючого обов’язки з посади генерального директора.
5. Про обрання (призначення) Генерального директора.
6. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) з
питань порядку денного за адресою товариства: 37600, Полтавська обл.,
м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 203 з 11-00 до 16-00 у робочі дні. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сіряк
Олександр Олегович, телефон (05355) 4-36-74.
6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mzmv.com.ua/ .
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в номері 75 (2580) від 20 квітня 2017 року Бюлетень «Відомості НКЦПФР».
8. Виконуючий обов’язки генерального директора Саражин Григорій
Олександрович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно із законом.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ
05410263
3. Місцезнаходження
54000 м. Миколаїв
вул. Погранична, буд. 159
4. Міжміський код, телефон та
(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
факс
5. Електронна поштова адреса Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
https://mk.104.ua/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена (в
т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Девiда Ентонi Ховарда
Брауна (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764,
яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012%
(1 шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової особи, яка обiймала
посаду Голови Наглядової ради, припиняються у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами
акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник акцiонера часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової
ради з 01.05.2016р., на посадi Голови Наглядової ради з 27.05.2016р.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена
Наглядової ради - Iана Бьорда (Ian Bird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE
294764, який володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi
0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової особи,
яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку з
закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник акцiонера
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена
Наглядової ради - Ушанова Iллi Юрiйовича (Ушанов Илья Юрьевич) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES
LIMITED), HE 291552, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства
у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової
особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку
з закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник акцiонера
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВа ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена
Наглядової ради - Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник акцiонера
СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES
LIMITED), HE 290927, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства
у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової
особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку
з закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник акцiонера
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена
Наглядової ради Кондратенко Iрина Iванiвна - представник акцiонера
ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»,
який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 25% +1
акцiя (2019401 шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової особи,
яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку з
закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової
ради з 01.05.2016р.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства
у складi: Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, яке володiє часткою у статуному
капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй).
Представник акцiонера часткою у статутному капiталi емiтенда не володiє.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших
посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня.
Строк, на який обрано посадову особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства
у складi: Iана Бьорда (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764,
яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012%
(1 шт. простих iменних акцiй). Представник акцiонера часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх п'яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу - з
14.04.2017р до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства
у складi: Ушанова Iллю Юрiйовича (Ушанов Илья Юрьевич) - представник
акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED),
HE 291552, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi
0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Представник акцiонера часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову
особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства
у складi: Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED),
HE 290927, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi
0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Представник акцiонера часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову
особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових
осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства
у складi: Резнiченко Наталiя Анатолiївна - представник акцiонера Публiчне
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 25%
+1 акцiя (2019401 шт. простих iменних акцiй). Часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
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даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх п'яти рокiв: 2012-09.2014р. - Публiчне акцiонерне товариство
Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», заступник начальника вiддiлу, 09.2014-07.2016р. - Публiчне акцiонерне товариство
Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», начальник вiддiлу
Департаменту майнових та корпоративних вiдносин, 08.2016 - Публiчне
акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», заступник начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав. Строк,
на який обрано посадову особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних Загаль-

них зборiв акцiонерiв Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Крячко Денис Вiталiйович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.18
(дата)

Приватне акціонерне товариство
«КИЙ АВIА»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ «КИЙ АВIА»
І.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«КИЙ АВIА»; ЄДРПОУ-01130578; Місцезнаходження: Україна, 01054,
м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Дмитрiвська, буд.1; Міжміський код, телефон та факс; 8 (044) 2795259 8 (044) 4904988; Електронна поштова адреса
- veretelnikova@kiyavia.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - http://www.
kiyavia.com/; Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол № 26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Бутової Галини
Сафронiвни. Пiдстава: припинення повноважень складу Наглядової ради
Товариства, у зв’язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на
посадi Члена Наглядової Ради з 22.04.2015 року по 19.04.2017 року. Голови Наглядової ради Товариства з 10.01.2017 року по 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має, (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) частка у статутному капiталi Товариства 2,403985%.
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол № 26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Заступника Голови Наглядової ради Товариства Новака
Вiктора Арсентiйовича. Пiдстава: припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства, у зв’язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на посадi Члена наглядової Ради з 22.04.2015 року по
19.04.2017 року. Заступника Голови Наглядової ради Товариства з
10.01.2017 року по 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства
2,187113%, (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол № 26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Шпака Володимира
Антоновича. Пiдстава: припинення повноважень складу Наглядової ради
Товариства, у зв’язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на
посадi Члена наглядової Ради з 22.04.2015 року по 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства 7.080518%, (фiзична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних).
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол № 26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Синьоокого Вiктора
Васильовича. Пiдстава: припинення повноважень складу Наглядової ради
Товариства, у зв’язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на
посадi Члена наглядової Ради з 22.04.2015 року по 19.04.2017 року. Частка
у статутному капiталi Товариства 2.071449%, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, (фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних) .
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол № 26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання
члена наглядової ради Бутової Галини Сафронiвни, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член Наглядової ради,
заступник Голови наглядової ради, Голова наглядової ради, ТОВ «С.Л.В.»
-директор, ТОВ «Сла-Авiа» - директор. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi
Товариства в розмiрi 2.403985%.
Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року (Протокол
№ 2017/04/19), прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб
емiтента: - обрано Головою Наглядової ради Бутову Галину Сафронiвну,
посадова особа обрана строком на три роки. Протягом останнiх 5 рокiв Член Наглядової ради, заступник Голови наглядової ради, Голова наглядо-
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вої ради, ТОВ «С.Л.В.» - директор; ТОВ «Сла-Авiа» - директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє пакетом
акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.403985%.
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол № 26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обраня
члена наглядової ради Новака Вiктора Арсентiйовича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член Наглядової
ради, заступник Голови наглядової ради, ТОВ «Авiа-Сервiс»-директор,
ТОВ «Кий Авiа-Сервiс»-директор. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.187113%.
Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року (Протокол
№ 2017/04/19), прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб
емiтента: - обрано Заступника Голови Наглядової ради Новака Вiктора
Арсентiйовича, посадова особа обрана строком на три роки. Протягом
останнiх 5 рокiв - Член Наглядової ради, заступник Голови наглядової
ради, ТОВ «Авiа-Сервiс» - директор, ТОВ «Кий Авiа-Сервiс»-директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.187113%.
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол №26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обраня
члена наглядової ради Синьоокого Вiктора Васильовича, посадова особа
обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член Наглядової
ради, ТОВ «Кий Авiа Лiзинг» - директор, ТОВ «Вест» - директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє пакетом
акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.071449%.
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол №26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання
Члена Наглядової ради Савюка Сергія Володимировича, посадова особа
обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Генеральний диретор ПрАТ «КИЙ АВIА». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в
розмiрi 0,420598%.
«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА»
(Протокол №26 вiд 19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обраня
члена наглядової ради Шпака Володимира Антоновича, посадова особа
обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член Наглядової
ради, Голова наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 7.080518%. Шпак Володимир Антонович, обран як представник ТОВ «С.Л.В.», код ЄДРПОУ: 30184757. ТОВ «С.Л.В.» володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 22.183959%.
Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року (Протокол №
2017/04/19), прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
було прийнято рiшення про припинення повноважень Генерального директора Савюка Сергiя Володимировича. Пiдстава: припинення повноважень
у зв’язку iз рiшення Наглядової ради Товариства. Посадова особа перебувала на посадi Генерального директора з 01.06.2010 року по 19.04.2017
року. Частка у статутному капiталi Товариства 0.420598%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має,
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року вiдповiдно
статуту Товариства, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб
емiтента: - обрано Генеральним директором ПрАТ «КИЙ АВIА» Кирика Валентина Валерiйовича, посадова особа обрана строком на три роки з
20.04.2017 року до 20.04.2020 року. Протягом останнiх 5 рокiв - директор
Київської дирекцiї ПАТ «КИЙ АВIА», директор директорату продажiв ПрАТ
«КИЙ АВIА». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, посадова особа не володiє акцiями в статутному капiталi Товариства.
III. Підпис1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Савюк Сергiй Володимирович 19.04.2017 М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “САД”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00412458
емітента
3. Місцезнаходження емітента
62485 Харкiвська обл., Харкiвський
район, село Мала Рогань вулиця
Яблунева, будинок 29
4. Міжміський код, телефон та факс (057)76-808-76 (057)760-16-84
емітента
5. Електронна поштова адреса
cad@ft.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
http://sad.nr-avers.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
Посадова особа Голова Наглядової ради Рудик Вiкторiя Олександрiвна
(паспорт: серiя МК номер 541239 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 20.11.1997) припинено повноваження на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 14.04.2017р.)
у зв'язку з переобранням членiв Наглядової Ради з 10.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 року.
Посадова особа Голова Наглядової ради Хома Василь Васильович
(паспорт: серiя ММ номер 259643 виданий Московським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 26.07.1999) обрано на посаду рiшенням
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 14.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки
з 11.05.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
9,4571% (2339645 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник голови - керiвник апарату Харкiвська обласна державна

адмiнiстрацiя; Голова Ревiзiйної комiсiї ТДВ «Мiжнародна страхова
компанiя».
Посадова особа Член Наглядової ради Хома Iрина Iванiвна (паспорт:
серiя ММ номер 262760 виданий Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй
областi, 22.07.1999) припинено повноваження на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 14.04.2017р.) у зв'язку з переобранням членiв Наглядової Ради з 10.05.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 17,8260% (4410052 шт.). Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Хома Iрина Iванiвна (паспорт:
серiя ММ номер 262760 виданий Московським МВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй областi, 22.07.1999) обрано на посаду загальними зборами
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 14.04.2017р.) термiном на 3 роки з 11.05.2017
року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 17,8260% (4410052
шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: ПАТ «САД» фiнансовий
директор; ТОВ «Харкiвськi геоiнформацiйнi системи», директор (за
сумiсництвом).
Посадова особа Член Наглядової ради Кривеженко Iрина Сергiївна
(паспорт: серiя МН номер 706161 виданий Пiсочiнським ВМ Харкiвського
УМВС України в Харкiвськiй областi, 22.12.2004) припинено повноваження
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
14.04.2017р.) у зв'язку з переобранням членiв Наглядової Ради з 10.05.2017
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Саксонова Ольга Олегiвна (паспорт: серiя МТ номер 310181 виданий Дергачiвським РВ ГУ ДМС України в
Харкiвськiй областi, 02.11.2013) обрано на посаду загальними зборами
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 14.04.2017р.) термiном на 3 роки з 11.05.2017
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала посади: ТДВ «Мiжнародна страхова компанiя», страховий
агент. Посадова особа є представником акцiонера ТДВ «Мiжнародна страхова компанiя» (код ЄДРПОУ 31236795).
Голова правлiння ____________ Хома Василь Васильович

Публiчне акцiонерне товариство “Київпроект”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
2. Код за ЄДРПОУ
04012780
3. Місцезнаходження
01030 м.Київ вул. Богдана
Хмельницького, буд.16-22
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)-234-05-20
5. Електронна поштова адреса
at@kyivproekt.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
www.kyivproekt.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення
14.04.2017 року Публiчним акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ»
отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний
депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» на пiдставi якого стало вiдомо про змiни щодо
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Емiтента, а саме: пакет акцiй у власностi юридичної особи ТРЕЙЛОРI ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД (Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, Limassol, Cyprus,
3101; iдентифiкацiйний код НЕ 234250) збiльшився i становить 5766143
штук простих iменних акцiй, в т.ч. 5766143 штук голосуючих акцiй
(94,411535%) вiд загальної кiлькостi акцiй.
14.04.2017 року Публiчним акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ»
отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний
депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» на пiдставi якого стало вiдомо про змiни щодо
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Емiтента, а саме: пакет акцiй у власностi фiзичної особи Попова Олександра Євгенiйовича (iдентифiкацiйний код 2823501097; м. Київ, вул.Бальзака, буд.82, кв.19), який до змiни становив 1207849 штук простих iменних
акцiй, в т.ч. 1207849 штук голосуючих акцiй (19,776630%) вiд загальної
кiлькостi акцiй зменшився до 0.

14.04.2017 року Публiчним акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ»
отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй
України» Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» на пiдставi якого стало вiдомо про змiни щодо власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: пакет акцiй
у власностi юридичноїї особи Хайтоп Лiмiтед (Сейшельськi о-ви, буд.Трiнiтi
Хауз, оф. 14, мiсто Вiкторiя, острiв Мае; iдентифiкацiйний код 015988), який
до змiни становив 1507003 штук простих iменних акцiй, в т.ч. 1507003 штук
голосуючих акцiй (24,674807%) вiд загальної кiлькостi акцiй зменшився до 0.
14.04.2017 року Публiчним акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ»
отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний
депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» на пiдставi якого стало вiдомо про змiни щодо
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Емiтента, а саме: пакет акцiй у власностi юридичноїї особи Джетрiкс Лтд.
(Сейшельськi о-ви, буд.Трiнiтi Хауз, оф. 14, мiсто Вiкторiя, острiв Мае;
iдентифiкацiйний код 015932), який до змiни становив 1525647 штук простих iменних акцiй, в т.ч. 1525647 штук голосуючих акцiй (24,980073%) вiд
загальної кiлькостi акцiй зменшився до 0.
14.04.2017 року Публiчним акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ»
отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний
депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» на пiдставi якого стало вiдомо про змiни щодо власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а
саме: пакет акцiй у власностi юридичноїї особи АРВАТI ГЛОБАЛ ЛТД. (РодТаун, буд. Трайдент Чемберз, оф. а/с 146, Тортола, Британськi Вiргiнськi
Острови; iдентифiкацiйний код 1429473), який до змiни становив
1525644 штук простих iменних акцiй, в т.ч. 1525644 штук голосуючих акцiй
(24,980024%) вiд загальної кiлькостi акцiй зменшився до 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
Гладуняк Роман Миколайович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.14
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї “Iвано-Франкiвськгаз”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та
газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"
2. Код за ЄДРПОУ
03361046
3. Місцезнаходження
76010 Iвано-Франкiвськ
вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс
0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса
pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://if.104.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз» 18 квiтня 2017 року (протокол № 18/04-2017) Обрано члена Наглядової ради ПАТ «IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard

Brown), що не володiє акцiями Товариства - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE
294764 ( володiє 1 акцiєю ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз», вартiстю 0,25коп) Головою Наглядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ». Судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Наглядовою радою ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз» 18 квiтня 2017 року (протокол № 18/04-2017) Обрано члена Наглядової ради ПАТ «IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ» Мiлькевича Вiталiя Павловича, що не володiє акцiями
ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз» - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927,
що володiє 1 акцiєю ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз», вартiстю 0,25 коп. - Секретарем Наглядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ». 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
Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.19
(дата)

Приватне акцiонерне товариство “Бетонмаш”

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
"Бетонмаш"
2. Код за ЄДРПОУ
00240052
3. Місцезнаходження
84105 Донецька обл., м. Слов`янськ
вул. Солодiлова, б. 1
4. Міжміський код, телефон та
0626 63-55-15 06262 3-83-71
факс
5. Електронна поштова адреса
urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://betonmash.com/
Інтернет, яка додатково
download?language=uk
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
18.04.2017 року Наглядова рада приватного акціонерного товариства

«БЕТОНМАШ» прийняла рішення (Протокол № 68) про надання згоди на
вчинення Товариством значного правочину (далі – правочини). Предметом
правочину є постачання Товариством обладнання на суму 4950720,00 грн.
згідно проекту специфікації № 18 до договору № 088М-128-207/14-10337
від 13.11.2015 р., та збільшення суми договору до 12375104,04 грн.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, складає 12375 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає
81307 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках) 15,22 %. Додаткові критерії для
віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, відповідно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», відсутні
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
Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.19
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНВЕСТИЦIЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «IНЕКО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ
«IНЕКО»
2. Код за ЄДРПОУ
22925945
3. Місцезнаходження
03039, мiсто Київ, Миколи
Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-92-61 (044) 224-92-61
5. Електронна поштова адреса
vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, ineko.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 12.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що
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його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: на 2017-2018 роки щодо цiнних паперiв,
корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних
коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових зобов’язань,
розмiщення цiнних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки,
застави тощо.; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
27 372 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках): 365,33684%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:
21 098 315 штук; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах: 19 379 453 штуки ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 19 379 453 штуки ; Кiлькiсть голосуючих 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
Будяков В.Є.
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2017
(дата)

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента –Приватне акціонерне
товариство «Будівельне управління №7»

2. Код за ЄДРПОУ- 24220002
3. Місцезнаходження- Київська область Києво Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 118
4. Міжміський код, телефон та факс- 044 273-57-03, 044 405-82-00
5. Електронна поштова адреса- bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації- 24220002infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення- Відомості про зміну складу посадових осіб
II. Текст повідомлення
Згiдно наказу Генерального директора №31-к вiд 13.04.2017, вiдбулися
наступнi змiни складу посадових осiб:Полiщук Iрину Петрiвну з 13.04.2017 р.,
звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства.
Згоди на розкриття паспортних данних не надала. На посадi головного бухгалтера перебувала з 02.06.2014 р., часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно наказу Генерального директора №31-к вiд 13.04.2017, вiдбулися
наступнi змiни складу посадових осiб:Максюк Тетяну Анатолiївну з
14.04.2017 р., призначено на посаду головного бухгалтера Товариства.
Згоди на розкриття паспортних данних не надала. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.Строк на який призначено особу, невизначений. Посади якi
обiймала останнiх 5 рокiв: директор ПП «Контакт плюс» з 02.09.2013 р. по
02.06.2014 р., головний бухгалтер АТ «УМIА» з 21.05.2014 р., по 13.04.2017 р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор _________
Черноусько В.Т.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
19.04.2017
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство по
газопостачанню та
газифiкацiї
"Чернiгiвгаз"

03358104
14021, м.Чернiгiв, Любецька,68
0462 644-090 0462 644090

Liudmyla.Cherninska@cngas.com.ua
www.stokmarket.gov.ua

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради протокол №18/04-2017 вiд 18.04.2017
року обрано головою Наглядової ради Девiда Ентонi Ховарда Браунi.
Часткою акцiй в статутному фондi акцiонерного товариства не володiє.
Розмiр пакету акцiй ,якi належать цiй особi -0.
На засiданнi Наглядової ради, протокол №18/04-2017 вiд 18.04.2017
року обрано секретарем Наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича.
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
Ярова Алла Артурiвна
голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)

Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації
ПАТ “Вінницягаз”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації ПАТ "Вінницягаз"
2. Код за ЄДРПОУ
03338649
3. Місцезнаходження
21012 м.Вінниця пров.Костя
Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса
office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, vn.104.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення
Протоколом № 18/04-2017 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ВІННИЦЯГАЗ»від 18 квітня 2017 р.обрано Девіда Ентоні Ховарда Брауна
(David Antony Howard Brown) - представника акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 Головою Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ».
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
Кривак Олександр Андрійович
Голова правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
ПАТ "Вінницягаз"
М.П.
2017.04.19
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"СУМИХIМПРОМ"

05766356
40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
0542 674-212 0542 683-005
v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
www.sumykhimprom.com.ua
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
Наказом №101 вiд 18.04.2017 керуючий санацiєю Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
укладення Договору постачання №27-18/04-17 вiд 18.04.2017 мiж
ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» на постачання вапна
негашеного 2-го сорту, або еквiвалент. Загальна вартiсть договору постачання №27-18/04-17 вiд 18.04.2017 складає 160 560 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 14,63%.
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
Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.04.19
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «IНЕКО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «IНЕКО»
2. Код за ЄДРПОУ
22925945
3. Місцезнаходження
03039, мiсто Київ, Миколи
Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-92-61 (044) 224-92 -61
5. Електронна поштова адреса
vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, ineko.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа Копилов
Денис Валерiйович (паспорт: серiя СО номер 255399 виданий 02.11.1999 р.
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Голова
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 23,649%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi
23,649%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2016 р..
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнченння термiну дiї повноважень. Посадова особа
Лiсайчук Михайло Юрiйович (паспорт: серiя СО номер 045130 виданий
29.12.1998 р. Дарнiцький РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2016 р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа Євтушенко Костянтин Григорович (паспорт: серiя СК номер 364843 виданий
21.11.1996 р. Бориспiльский МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента
у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 2604.2016 р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа Сипко
Наталя Леонiдiвна (паспорт: серiя АК номер 183068 виданий 05.05.1998 р.
Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.),
яка займала посаду Голова Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй
емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з
29.04.2014 р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА
«IНЕКО» (код за ЄДРПОУ 33778946), яка займала посаду Член Ревiзiйної
комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 3,948%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 3,948%. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2014 р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа Кононко
Людмила Василiвна (паспорт: серiя СО номер 806948 виданий 13.08.2002
р. Деснянський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), яка займала посаду Член
Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2014 р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою
12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на
пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа Будяков Владислав Євгенович (паспорт: серiя ВА номер 054527 виданий 17.04.1996 р.
Центрально-Мiським РВ УМВС України в м.Горлiвцi), яка займала посаду
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Голова Правлiння, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2014 р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою
12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на
пiдставi закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа Людкевич
Станiслав Генрiхович (паспорт: серiя СН номер 166232 виданий 04.06.1996 р.
Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Член
Правлiння, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 26.12.2016 р.
Рiшення про призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв
12.04.2017 р. та Наглядовою радою 12.04.2017 р. Призначення посадової
особи виконано на пiдставi Статуту. Посадова особа Копилов Денис
Валерiйович (паспорт: серiя СО номер 255399 виданий 02.11.1999 р.
Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
23,649%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 23,649%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Президент ТОВ IГ «IНЕКО». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi
належать цiй особi: 5 013 595 акцiй.
Рiшення про призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв
12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту.
Посадова особа Лiсайчук Михайло Юрiйович (паспорт: серiя СО номер
045130 виданий 29.12.1998 р. Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києвi), як
представник акцiонера ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБIДСЬКИЙ», код ЄДРПОУ:
32768518, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який призначено особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «КОМПЛЕКС
«ЛИБIДСЬКИЙ». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:
0 (нуль) акцiй.
Рiшення про призначення прийнято 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту. Посадова особа Євтушенко Костянтин Григорович (паспорт: серiя СК номер 364843 виданий 21.11.1996 р.
Бориспiльський МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), як представник
акцiонера ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «IНЕКО-IНВЕСТ»,
призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор СП «МРIЯ ДАВI ДАН». Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 (нуль) акцiй.
Рiшення про призначення прийнято Загальними зборами 12.04.2017 р.
та Ревiзiонною комiсiєю 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту. Посадова особа Сипко Наталя Леонiдiвна (паспорт: серiя АК номер 183068 виданий 05.05.1998 р. Саксаганький РВ
Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), призначена на
посаду Голова Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Заступник Вiце-президента - Генерального директора ТОВ IГ
«IНЕКО. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 (нуль)
акцiй.
Рiшення про призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв
12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту.
Посадова особа Ахрамович Свiтлана Григорiвна (паспорт: серiя СН номер
885761 виданий 29.07.1998 р. Харкiвський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi),
призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ТОВ IГ «IНЕКО». Розмiр пакета
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 (нуль) акцiй.
Рiшення про призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв
12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту.
Посадова особа Кононко Людмила Василiвна (паспорт: серiя СО номер
806948 виданий 13.08.2002 р. Деснянський РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який призначено особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ «ЛАКМА». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 (нуль) акцiй.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою 12.04.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту. Посадова особа Будяков Владислав Євгенович (паспорт: серiя ВА номер 054527 виданий
17.04.1996 р. Центрально-Мiський РВ УМВС України в м. Горлiвцi), призначена на посаду Голова Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ IК «IНЕКО». Розмiр пакета акцiй емiтента,
якi належать цiй особi: 0 (нуль) акцiй.
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою 12.04.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту. Посадова особа Людкевич Станiслав Генрiхович (паспорт: серiя СН номер 168232 виданий 04.06.1996 р. Подiльський РУГУ МВС України в м. Києвi), призначена на
посаду Член Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:
3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Вiце-президент - Генеральний директор ТОВ IГ «IНЕКО». Розмiр пакета

акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 (нуль) акцiй.
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою 12.04.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Статуту. Посадова особа Рябокляч Дмитро Петрович (паспорт: серiя СМ номер 204078 виданий
22.02.2000 р. Броварський РВГУ МВС України в Київськiй обл.), призначена
на посаду Член Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3
(три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Юрiсконсульт ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБIДСЬКИЙ». Розмiр пакета акцiй
емiтента, якi належать цiй особi: 0 (нуль) акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Будяков В.Є.
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2017
(дата)

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
I. Загальні відомості

в повному складі. А саме:
- Голова Правління Ткач Ольга Іванівна (паспорт серії СО № 436332,
виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.2000 р.). Частка
в статутному капiталi -31,28 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Голова правління ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Правління Ткач Андрій Володимирович (паспорт серії СН
№ 173364 виданий 21.05.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi -9,99 %. Інші посади, які займав протягом
своєї діяльності: Член Правління ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Правління Ткач Оксана Володимирівна (паспорт серiї МЕ
№ 975889, виданий 04.03.2010 р. Печерським РУГУ МВС України в м.
Києвi). Частка в статутному капiталi -11,08 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Голова Ревізійної комісії ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
Обрані члени Правління не мають непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини.
12 квітня 2017 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2017
р.) про обрання з 12.04.2017 р. строком на 3 (три) роки Наглядової ради
Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Наглядової ради Горбач Олена Василівна (паспорт серiї МЕ №
478617, виданий 21.10.2004 р. Деснянським РУГУ МВС України в м. Києвi). Акціонер Товариства. Частка в статутному капiталi – 0,05 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Член Ревізійної комісії ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Наглядової ради Вдовиченко Валентина Іванівна (паспорт серії
СО № 164960, виданий 30.09.1999 р. Харківським РУГУ МВС України в
м. Києві). Акціонер Товариства. Частка в статутному капiталi – 1,49 %. Інші
посади, які займала протягом своєї діяльності: Член Наглядової ради
ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Наглядової ради Пилипенко Віталій Олександрович (паспорт серії СН № 554789, виданий 05.08.1997 р. Печерським РУГУ МВС України в
м. Києві). Акціонер Товариства. Частка в статутному капiталi – 0,13 %. Інші
посади, які займав протягом своєї діяльності: Член Наглядової ради
ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
Обрані члени Наглядової ради не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
12 квітня 2017 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2017 р.)
про обрання з 13.04.2017 р. строком на 3 (три) роки Ревізійної комісії Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Ревізійної комісії Ковальова Віта Костянтинівна (паспорт серії
СН № 043096 виданий 21.12.1995 р. Шевченківським РУГУ МВС України в
м. Києві). Частка в статутному капiталi - 1,00 %. Інші посади, які займала
протягом своєї діяльності: провідний спеціаліст ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»,
голова Ревізійної комісії ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Ревізійної комісії Пилипенко Алла Володимирівна (паспорт серії
VII-БК № 627269, виданий 06.09.1984 р. РВВС м. Бородянка, Київська обл.).
Частка в статутному капiталi – 10,06 %. Інші посади, які займала протягом
своєї діяльності: член Ревізійної комісії ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Ревізійної комісії Кривенко-Еметова Олена Борисівна (паспорт
серії МЕ № 333650, виданий 30.09.2003 р. Дніпровським РУГУ МВС України
в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1 %. Інші посади, які займала
протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
Обрані члени Ревізійної комісії ради не мають непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Ткач О.І.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК».

2. Код за ЄДРПОУ: 19035521.
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Хрещатик, 13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-49-96
5. Електронна поштова адреса: th_hrestchatyk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: th_hrestchatyk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.
II. Текст повідомлення
12 квітня 2017 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2017 р.)
про відкликання з 12.04.2017 р. Правління Товариства в повному складі (у
зв’язку із закінченням строку повноважень). А саме:
- Голова Правління Ткач Ольга Іванівна (паспорт серії СО № 436332,
виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.2000 р.). Частка
в статутному капіталі – 31,28 %.
- Член Правління Ткач Андрій Володимирович (паспорт серії СН
№ 173364 виданий 21.05.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi -9,99 %.
- Член Правління Гудима Ніна Миколаївна (паспорт серії СН № 529268,
виданий 18.09.1997 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка
в статутному капiталi -1,49 %.
Відкликані Голова та члени Правління не мають непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 21.03.2014 р.
12 квітня 2017 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2017 р.)
про відкликання Наглядової ради Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Наглядової ради Хмизова Марія Потапівна (паспорт серії СН
№ 358116, виданий 12.12.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1 %.
- Член Наглядової ради Вдовиченко Валентина Іванівна (паспорт серії
СО № 164960, виданий 30.09.1999 р. Харківським РУГУ МВС України в
м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1,49 %.
- Член Наглядової ради Пилипенко Віталій Олександрович (паспорт серії СН № 554789, виданий 05.08.1997 р. Печерським РУГУ МВС України в
м. Києві). Частка в статутному капiталi – 0,13 %.
Відкликані голова та члени Наглядової ради не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 21.03.2014 р.
12 квітня 2017 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2017 р.)
про відкликання з 12 квітня 2017 р. Ревізійної комісії Товариства в повному
складі. А саме:
- Голова Ревізійної комісії Ковальова Віта Костянтинівна (паспорт серії
СН № 043096 виданий 21.12.1995 р. Шевченківським РУГУ МВС України в
м. Києві). Частка в статутному капiталi - 1,00 %.
- Член Ревізійної комісії Пилипенко Алла Володимирівна (паспорт серії
VII-БК № 627269, виданий 06.09.1984 р. РВВС м. Бородянка, Київська обл.).
Частка в статутному капiталi – 10,06 %.
- Член Ревізійної комісії Кривенко-Еметова Олена Борисівна (паспорт
серії МЕ № 333650, виданий 30.09.2003 р. Дніпровським РУГУ МВС України
в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1 %.
Відкликані голова та члени Ревізійної комісії не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 21.03.2014 р.
12 квітня 2017 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2017 р.)
про обрання з 13.04.2017 р. строком на 3 (три) роки Правління Товариства

47

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонере

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»!

(паспорт), а для представника акціонера - документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових Загальних зборів у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» за адресою: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
управління ПАТ «ПІВДГЗК», каб, 39, відділ корпоративних відносин та власності, щоденно (крім суботи та неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год.
до 16:45 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), за умови подання
письмової заяви на ім'я Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», а
в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
З питань підготовки та проведення даних позачергових Загальних зборів, в тому числі щодо можливості та порядку ознайомлення акціонерів з
документами, пов'язаними із питаннями порядку денного зазначених позачергових Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) можуть звертатися до відповідальної особи: виконуючої обов’язки начальника відділу корпоративних відносин та власності
ПАТ «ПІВДГЗК» Зайцевої Ольги Миколаївни , тел. (056) 407-73-59.
Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI
Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 №5178,
власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери
на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери
на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента
встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО»: (056) 401-15-59.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.
ugok.com.ua.

(код за ЄДРПОУ: 00191000)
Місцезнаходження: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Товариство),
повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).
Дата проведення Загальних зборів – «22» травня 2017 року.
Загальні збори відбудуться за адресою: Україна, 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Гірницької Слави, 2, Палац культури і творчості ПАТ «ПІВДГЗК», фойє.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства – «16» травня 2017 року (станом на 24:00
год.).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися за
місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з
07:00 год до 07:45 год.
Початок проведення Загальних зборів о 08:00 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 - травень 2017 року.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
6. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої для підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки та затвердження висновків Ревізійної комісії.
9. Прийняття рішення про затвердження річних звітів Товариства за
2014-2016 роки.
Для реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (тис.грн.):
Період
Найменування показника
звітний 2016 рік звітний 2015 рік звітний 2014 рік попередній 2013 рік
Усього активів
37 077 350
30 985 517
27 797 947
19 200 083
Основні засоби
3 966 854
3 928 712
4 142 837
3 577 173
Довгострокові фінансові інвестиції
16 908 629
16 908 629
16 908 629
0
Запаси
604 210
439 399
640 032
381 691
Сумарна дебіторська заборгованість
14 643 303
9 073 955
5 539 234
6 822 243
Грошові кошти та їх еквіваленти
223 375
220 416
73 298
7 793 233
Нерозподілений прибуток
34 192 053
28 158 446
24 324 088
17 551 397
Власний капітал
35 138 520
29 237 252
25 682 532
18 144 672
Статутний капітал
589 501
589 501
589 501
589 501
Довгострокові зобов'язання
807 778
828 694
842 021
580 087
Поточні зобов'язання
1 131 052
919 571
1 273 394
475 324
Чистий прибуток (збиток)
5 903 585
3 486 372
6 772 691
3 300 449
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 143 444 868
2 143 444 868
2 143 560 748
2 143 659 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
214 332
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
1 991
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
6561
7362
7564
7615
Наглядова рада Товариства
З повагою,
Генеральний директор ПАТ «ПІВДГЗК»

К.А. Федін

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17», 01413891, проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610, (05366) 4-22-41

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: ksu-17.prat.ua
Голова правління
Давидов В.Л.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «ПДТ Україна».

2. Код за ЄДРПУО: 30994665.
3. Місцезнаходження: блок A, корпус 1, вул. Героїв УПА, 72, м. Львiв,
79015.
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 239-37-47.
5. Електронна поштова адреса: pdtlviv@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:www.pratpdt.net.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
II. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПДТ Україна» (надалі-емітент), протокол №18042017 від 18.04.2017 р.
(дата прийняття), затверджено (схвалено) правочин щодо якого є заінтересованість в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання
згоди на його вчинення Головою ради директорів Товариства, а саме:
№
Дата
Р и н к о в а Вартість активів Співвідношення ринкової
з/п прийняття в а р т і с т ь емітента за да- вартості майна або порішення
майна або ними останньої слуг, що є предметом прапослуг, що є річної фінансо- вочину, до вартості актипредметом вої звітності вів емітента за даними
правочи(тис. грн)
останньої річної фінансону (тис. грн)
вої звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1. 18.04.2017 р. 48942.0
5551.3
881.63
Зміст інформації
Додаткова інформація: предметом правочину є надання ПрАТ «ПДТ Україна» акціонеру інжинірингових послуг з проектування та конструкторського
опрацювання, послуг у сфері інформатизації (експорт послуг). Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 1800000.00 доларів США, без
податку на додану вартість, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом
НБУ до долара США складає 48942000.00 гривень, без податку на додану
вартість на дату укладання правочину. Термін дії правочину з «03» січня 2017 р
по «31» грудня 2018 р. Загальна кількість голосуючих акцій - 10000 (десять
тисяч) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 10000 (десять тисяч) штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 1000 (одна тисяча) штук*, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 (нуль) штук.
*на підставі п. 8. ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а
саме: «у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних
зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Герасимчук В.В.
Голова ради директорів _________
(ініціали та прізвище керівника)
ПрАТ «ПДТ Україна»
(підпис)
М.П.
18.04.2017 року
(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 акціонерне
товариство «ПДТ Україна».

2. Код за ЄДРПУО: 30994665.
3. Місцезнаходження: блок A, корпус 1, вул. Героїв УПА, 72, м. Львiв,
79015.
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 239-37-47.
5. Електронна поштова адреса: pdtlviv@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:www.pratpdt.net.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
№
Дата
Гранична Вартість акти- Співвідношення граничної
з/п прийняття сукупність вів емітента за сукупності вартості праворішення
вартості даними остан- чинів до вартості активів
правочинів ньої річної фі- емітента за даними остан(тис. грн) нансової звіт- ньої річної фінансової звітності (тис. грн)
ності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1
18.04.2017
5000.0*
5551.3
90.1
Зміст інформації
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв 18.04.2017 року, Загальні Збори Акціонерів;
відомості щодо правочину із зазначенням, зокрема, його характеру – договір
оренди нежитлового приміщення;
гранична сукупність вартость правочину не може бути визначено точно і має
становити не більше ніж 5000.0*тис. грн. за три роки строку дії договору
оренди;
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
5551.3 тис. грн.;
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 90.1;
Загальна кількість голосуючих акцій - 10000 (десять тисяч) штук, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 10000
(десять тисяч) штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення – 10000 (десять тисяч) штук, кількість голосуючих акцій,
що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 (нуль) штук.
*відповідно до умов договору оренди нежитлового приміщення, а саме
п. 4.1. «обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахування індексу інфляції» та п. 4.9. «орендар окремо від орендної плати зобов’язаний
відшкодувати Орендодавцю витрати на забезпечення Об’єкта оренди комунальними послугами»
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Герасимчук В.В.
Голова ради директорів _________
(ініціали та прізвище керівника)
ПрАТ «ПДТ Україна»
(підпис)
М.П.
18.04.2017 року
(дата)

Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
Повідомлення про спростування особливої інформації емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола, 120
1.5.Міжміський
код,
телефон
та
факс
емітента
0382788494,0382746736
1.6.Електронна поштова адреса емітента — uea@infocom.km.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації — www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації — спростування

2. Текст повідомлення
В газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 72 від 14.04.2017 року, була надрукована особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, Товариством була самостійно виявлена
технічна помилка, а саме: потрібно внести коригування тексту, щодо
номеру контракту з № 216245 від 12.12.2016 року на № 316245 від
12.12.2016 року.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
Голова Правління
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
				

М.П.

Косковецька Є.С.
18.04.2017р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Житлокомунпостачторг»

003336396
14000, м.Чернiгiв, Гонча, б.59
(0462) 77-40-22 (0462) 77-40-22
stock@zhitlokpt.pat.ua
www.zhitlokpt.pat.ua

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (Протокол № 1) прийнято рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення рiчних Загальних Зборiв.
Характер правочинiв: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, будiвництво
iнших споруд, оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарнотехнiчним обладнанням, роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними
матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах,
вантажний автомобiльний транспорт, надання в оренду й експлуатацiю власного
чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв —
67,65 тис.грн. Вартiсть активiв за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає
270,6 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк — 25 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 239 139 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах — 239 139 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 239 139 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
Соронович Лев Iванович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
18.04.2017
М.П.
(дата)

товариство «ЧернiгiвСортнасiннєовоч»

00492397
14021, м.Чернiгiв, В'ячеслава
Чорновола, б.25
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 77-43-58 (0462) 77-43-58
5. Електронна поштова адреса
okssanach@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://chesort.net.ua/
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (Протокол № 1) прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
рiчних Загальних Зборiв. Характер правочинiв: здiйснення роздрiбної
торгiвлi алкогольними напоями, здача в оренду власного нерухомого майна та асфальтованої дiлянки, належної Товариству. Гранична сукупнiсть
вартостi правочинiв — 17,2 тис.грн. Вартiсть активiв за даними фiнансової
звiтностi за 2016 рiк складає 68,7 тис.грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними фiнансової
звiтностi за 2016 рiк — 25 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй —
545 449 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах — 545 449 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 545 449 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
Соронович Євгенiй Львович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
18.04.2017
М.П.
(дата)

Публічне акціонерне товариство «Бершадський електротехнічний завод»
Річна інформація емітента цінних паперів
I.Основні відомості про емітента:
1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Бершадський електротехнічний завод»,
Місцезнаходження: 24400, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Юрiя
Коваленка 165 , код за ЄДРПОУ 05769219, міжміський код та телефон
0435224226
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній
інформаційній базі даних 18.04.2017 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.05769219.pat.ua
4. Аудитор: Аудиторська фiрма «Послуги аудиту», ЄДРПОУ 32258060.
5. Інформація про загальні збори. Загальні збори акціонерів відбулися
25.03.2016 року Кворум 100%.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльность товариства за
2015рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками
їх розгляду.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік та
планово-економічних показників для формування прибутку на 2016 рік.
7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов контрактів
з ними та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
9. Обрання членів Ревізійної комісії, про затвердження умов контрактів
з ними та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
Всі питання порядку денного затверджувалися, доповнень до порядку
денного не надходило.Рішенням загальних зборів затвердили: звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, акт ревізії
і висновки Ревізійної комісії, звіт Наглядової ради та визнали їх роботу такою, що відповідає вимогам чинного Законодавства, Статуту, внутрішніх по-
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ложень Товариства. Затвердили рiчний звiт товариства за 2015 рiк. Прийняли рішення в зв’язку з нестабільним фінансово-економічним станом
підприємства дивіденди не нараховувати. Затвердили кошторис соціальнопобутових витрат на 2016 рік Затвердили зміни та доповнень до статуту та
внутрішніх положень Товариства. Обрали Наглядову раду у кількості трьох
осіб строком на три роки а саме: Дісяка П. О., Дісяка С. П., Семенюк Н. О.,
Ситник Г. Л., Попук В. М.. Затвердили умови контрактів з членами Наглядової ради.Уповноважили голову Наглядової ради (для голови заступника)
підписати контракти з членами та головою Наглядової ради. Обрали членами Ревізійної комісії: Заболотну В. Б., Луцик О. М., Мочулу В. М. Затвердити
умови контрактів з членами Ревізійної комісії. Уповноважили голову Наглядової ради підписати контракти з членами Ревізійної комісії
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн.)
Період
Найменування статті
звітний попередній
Усього активів
5346
4182
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2021
2078
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1847
1489
Сумарна дебіторська заборгованість
145
152
Грошові кошти та їх еквіваленти
1275
399
Власний капітал
4903
3759
Статутний капітал
133
133
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4770
3626
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
443
423
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2.147
0.13
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
2.147
0.13
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
532800
532800
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп ЦП
0
0
власних випусків
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Торговий
дім «Укрлегсировина»» інформує про проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів 31/05/2017 року о 14 год. 00 хв. за місцезнаходженням
Товариства: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 6 поверх. Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
відповідно до переліку акціонерів складеному станом на 24:00 годину 26.05.2017р.
( за три робочих дні до дня проведення зборів), Реєстрація проводитиметься за
місцем проведення загальних зборів з 13.00 год. до 13.55 год. 31.05.2016р.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016рік. Звіт Наглядової Ради
Товариства за 2016рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи
його представника; а для представників акціонерів-також довіреність на право
представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно вимог
чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час
підготовки до загальних зборів за вищевказаною адресою, з 14 год. до 15 год. (в
робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 12.00 год.,
відповідальна особа - Корж А.П. Телефон для довідок : (044) 289-42-52.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
2016
2015
Усього активів
477,3 496,3
Основні засоби ( залишкова вартість )
5,8
6,4
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0,2
0,2
Сумарна дебіторська заборгованість
429,7 448,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,5
0,2
Нерозподілений прибуток
-2357,7 -2356,5
Власний капітал
-1499,7 -1480,5
Статутний капітал
876,00 876,00
Довгострокові зобов'язання
1966,2 1966,2
Поточні зобов'язання
10,8
10,6
Чистий прибуток (збиток)
-19,2
-17,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
175200 175200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Шановні акціонери!
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про
депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які
до 26.05.2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Публічне акцiонерне товариство
«Iвано-Долинський спецкар’єр»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство
«Iвано-Долинський спецкар'єр», 05471862, Базальтiвська, 10, с.Базальтове, Костопiльський, Рівненська, 35042, (03657) 2-22-62
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: Ivanodol-speckarer.in-ten.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма «Веріф-Аудит»,
30681472
5. Інформація про загальні збори: Збори були скликані на 22.04.2016 р.,
але не були проведені в зв’язку з відсутністю кворуму.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
10225
9198
Основні засоби (за залишковою
1470
1605
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2309
2014
Сумарна дебіторська заборгованість
5475
2864
Грошові кошти та їх еквіваленти
888
2654
Власний капітал
7911
7586
Статутний капітал
9278
9278
Нерозподілений прибуток (непокритий
-1503
-1828
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпе94
95
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення
2220
1517
Чистий прибуток (збиток) на одну
0,289
0,2846
просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
0,289
0,594
на одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій
1124550
1124550
(шт.)
загальна номінальЦінні папери
0
0
власних випусків, на вартість
викуплені протягом у відсотках від
0
0
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
0
0
протягом періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТУРА–ТРАНЗИТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «ВЕНТУРА–ТРАНЗИТ»,
місцезнаходження, міжміський 25589241, вул. Бориспільська, 7,
код та телефон емітента
м. Київ, 02099, (044) 5660830
2. Дата розкриття повного
18.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.VENTURA-TRANSIT.COM/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Особлива інформація ПрАТ «Вентура-Транзит» (код ЄДРПОУ
25589241), адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 7. тел. (044)
5660830, E-mail: ventura-transit@ukr.net. Відомості про зміну посадових осіб
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017р.
припинено повноваження з 14.04.2017р. в зв’язку і закінченням терміну повноважень: 1. Голова Правління Порфиренко Юрiй Iванович,
частка в Статутному капіталі 60% (342 акції), на посаді перебував з

15.05.2014р.; 2. Член Правління Великоiваненко Сергiй Григорович,
частка в Статутному капіталі 10% (57 акцій), на посаді перебував з
15.05.2014р., 3. Член Правління Кобилянський Олександр Вiталiйович,
частка в Статутному капіталі 10% (57 акцій), на посаді перебував з
15.05.2014р.; 4. Ревізор акціонерного товариства Нехода Олександр
Анатолiйович, частка в Статутному капіталі 10% (57 акцій), на посаді
перебував з 15.05.2014р.
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017р.
призначено з 14.04.2017р. строком на 3 роки:
Голова Правління Порфиренко Юрiй Iванович, частка в Статутному капіталі 60% (342 акції), попередня посада: ПрАТ «ВентураТранзит» — Голова Правління; 2. Член Правління Великоiваненко
Сергiй Григорович, частка в Статутному капіталі 10% (57 акцій), попередня посада: ПрАТ «Вентура-Транзит» — Член Правління; 3. Член
Правління Кобилянський Олександр Вiталiйович, частка в Статутному капіталі 10% (57 акцій), попередня посада: ПрАТ «ВентураТранзит» — Член Правління; 4. Ревізор акціонерного товариства Нехода Олександр Анатолiйович, частка в Статутному капіталі 10% (57
акцій), попередня посада: ПрАТ «Вентура-Транзит» — Ревізор акціонерного товариства.Всі вказані посадові особи не мають судимостей
за корисливi або посадовi злочини та не не дали згоди на розкриття
паспортних даних.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство «ЧернiгiвСортнасiннєовоч»

00492397
14021, м.Чернiгiв, В'ячеслава
Чорновола, б.25
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 77-43-58 (0462) 77-43-58
5. Електронна поштова адреса
okssanach@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі
http://chesort.net.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Сороновича Лева Iвановича в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 90,353995 % статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини
не має. Перебував на посадi 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Дяченка
Миколи Юрiйовича в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 0,263218 % статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини
не має.Перебував на посадi 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Пiпкуна
Iвана Михайловича в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 0,331301 % статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини
не має. Перебував на посадi 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про обрання Члена Наглядової ради Сороновича Лева Iвановича.
Засiданням Наглядової ради (Протокол № 1 вiд 18.04.2017 р.) обраний
Головою Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 90,353995 % статутного капiталу. Непогашеної
судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав
посаду Директора Командитного товариства «Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Полiссяєвробуд». Особу обрано на 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про обрання Члена Наглядової ради Хмельницького Володимира
Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями
Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Сороновича Л.I.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Останнi
5 рокiв обiймав посаду головного iнженера ТОВ «Торговий Дiм «Сiверяни».
Особу обрано на 3 роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Директор
Соронович Євгенiй Львович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
18.04.2017
М.П.
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

«25» травня 2017 року о 07 г. 30 хв. за адресою: Україна, Одеська
область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 Червня, буд. 278
(другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн),
відбудуться чергові Загальні збори Учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».
Реєстрація учасників відбудеться «25» травня 2017 року з 07 г. 10 хв. до
07 г. 25 хв.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Вибори голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2016р. та про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.
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товариство «Житлокомунпостачторг»

003336396
14000, м.Чернiгiв, Гонча, б.59
(0462) 77-40-22 (0462) 77-40-22
stock@zhitlokpt.pat.ua
www.zhitlokpt.pat.ua
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Чежина
Сергiя Петровича зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Перебував на посадi 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Коляда
Ольги Олексiївни в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Перебувала на посадi 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про обрання Члена Наглядової ради Сороновича Євгенiя Львовича. Засiданням Наглядової ради (Протокол № 1 вiд 18.04.2017 р.) обраний Головою Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє 0,317662 % статутного капiталу. Непогашеної
судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав
посади лiкаря-хiрурга 2 хiрургiчного вiддiлення Чернiгiвської мiської
лiкарнi № 2, Директора ТОВ «Полiссяжитлоiнвест». Особу обрано на
3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про обрання Члена Наглядової ради Попика Андрiя Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Сороновича Л.I. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Останнi
5 рокiв обiймав посади — служив в Органах Внутрiшнiх Справ, Директор
ТОВ «Будівельна компанія «Сiверщина». Особу обрано на 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 р. (протокол № 1) прийнято
рiшення про обрання Ревiзора Пархоменко Любовi Максимiвни. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Останнi 5 рокiв обiймала посаду бухгалтера Командитного товариства
«Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Полiссяєвробуд». Особу обрано на 5 рокiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Соронович Лев Iванович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
18.04.2017
М.П.
(дата)

4. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2016 р.
5. Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2016р. та зат
вердження висновків Ревізора.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління, та контролю Товариства, затвердження річного звіту та балансу Товариства.
7. Про розподіл прибутку отриманого Товариством у 2016р.
Для участі в чергових Загальних зборах учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР» учасникам необхідно мати при собі :
− документ, що засвідчує особу учасника чи його представника;
− довіреність на право участі в Загальних зборах учасників (для представників юридичних та фізичних осіб), оформлену згідно чинного законодавства України.
Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адресою:
68800, Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вулиця
28 Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих
днів з 10.00 до 17.00 годин за попередньої домовленості.
Директор
ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
Колійчук Сергій Петрович

№75, 20 квітня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«ДОНБАСЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ
23343582
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон
(044)2909707 (044)2909710
та факс
5. Електронна поштова
office@de.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
використовується емітентом informacija
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення договору (правочину) на поставку продукцiї №831 вiд 30.11.2016р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 336,96 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р. — 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,0061%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0064%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — лопатки димососу;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання — DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї
договору до 31.12.2017р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення договору (правочину) закупiвлi
товарiв №АУП-25-01/00001 вiд 25.01.2017р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 1 200,6 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р. — 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,0216%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0229%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — дизельне паливо пiдвищеної якостi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- умови постачання — EXW вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк
дiї договору до 31.12.2017р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення договору (правочину) закупiвлi
товарiв №АУП-25-01/00002 вiд 25.01.2017р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 1 700,4 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р. — 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,0307%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0324%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — бензин А-95;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi
ст.2 Закону України»Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання — EXW вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк
дiї договору до 31.12.2017р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення договору (правочину) на поставку продукцiї №20-05/01/17 вiд 05.01.2017р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 2196,0 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,0396%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0418%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — труба сталева;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання — DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї
договору до 31.12.2017р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення договору (правочину) на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 19 354,72 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,3490%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,3686%.
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Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — труба, труба профiльна;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання — DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї
договору до 31.12.2016р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди (правочину)
№1 вiд 16.03.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд
11.02.2016р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору на поставку
продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. з урахуванням додаткової угоди
№1 вiд 16.03.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить
19 413,52 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р. — 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,3501%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,3698%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — труба, труба профiльна;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання — DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї
договору до 31.12.2016р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди (правочину)
№2 вiд 19.04.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд
11.02.2016р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору на поставку
продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. з урахуванням додаткової угоди
№1 вiд 16.03.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 19.04.2016р.), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 19 413,52 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,3501%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,3698%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — труба, труба профiльна;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання — DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї
договору до 31.12.2016р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення протоколу (правочину) №1 вiд
12.05.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20‑11/02/16
вiд 11.02.2016р.
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Ринкова вартiсть предмету правочину (протоколу №1 вiд 12.05.2016р.
визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20-11/02/16 вiд
11.02.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 2712,6
тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р. — 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,0489%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0517%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — труба, труба профiльна;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину
— Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- протоколом №1 вiд 12.05.2016р. погоджена нова вартiсть партiї
продукцiї.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення протоколу (правочину) №2 вiд
12.07.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20‑11/02/16
вiд 11.02.2016р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (протоколу №2 вiд 12.07.2016р.
визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20-11/02/16 вiд
11.02.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 8,61 тис.
грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р. — 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,0002%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0002%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — труба, труба профiльна;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- протоколом №2 вiд 12.07.2016р. погоджена нова вартiсть партiї
продукцiї.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.04.2017р. (протокол №20)
прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди (правочину)
№3 вiд 03.08.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд
11.02.2016р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору на поставку
продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. з урахуванням додаткової угоди
№1 вiд 16.03.2016р., додаткової угоди №2 вiд 19.04.2016р. та додаткової
угоди №3 вiд 03.08.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 19 605,96 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р. — 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р. становить 0,3535%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2016р.) — 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,3734%.
Iстотнi умови правочину:
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- предмет правочину — труба, труба профiльна;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- умови постачання — DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї
договору до 31.12.2016р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор
Бондаренко Едуард Миколайович
18.04.2017р.

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
Закрите акцiонерне

характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
- договори на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
- договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв — граничною сукупною
вартiстю до 30 000 000 (тридцяти мiльйонiв) гривень;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi — 138352, тис. грн.;
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) — 27,26900%;
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення — ЗА — кiлькiсть
голосiв — 808 600, % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв — 100%; ПРОТИ — кiлькiсть голосiв — 0, % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв — 0%;
УТРИМАВСЯ — кiлькiсть голосiв — 0, % голосiв присутнiх на Зборах
акцiонерiв — 0%,
2) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв — 14 квiтня 2017 року;
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру —
схвалити рiшення щодо виступу в якостi майнового поручителя та
передачi в iпотеку та/або заставу АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (ЄДРПОУ
21665382) власне майно Товариства на суму не бiльш нiж 60 000 000,00
грн. за ринковою вартiстю, в якостi забезпечення зобов'язань ТОВ
ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407)) за кредитним договором, що буде укладений з АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ». Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та пiдписання всiх
необхiдних документiв для виконання цього рiшення;
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв — на суму не бiльш нiж
60 000 000,00 грн. за ринковою вартiстю;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi — 138385,0 тис. грн.;
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) — 43,36760%;
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення — ЗА — кiлькiсть голосiв —
808 600, % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв — 100%; ПРОТИ — кiлькiсть
голосiв — 0, % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв — 0%; УТРИМАВСЯ —
кiлькiсть голосiв — 0, % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв — 0%,

товариство
«РУР ГРУП С.А.»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24714833
емітента
3. Місцезнаходження емітента
03105 м. Київ вул.
Червоноармiйська, буд. 92
4. Міжміський код, телефон та факс
0522 356000 0522 356006
емітента
5. Електронна поштова адреса
ovshmanay@rurgroup.com
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використоhttp://rurgroup.com/
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
ВIдомостi про прийняття рiшення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прий
няв — 14 квiтня 2017 року;
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру — Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинiв , якi можуть
вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числi:
- кредитнi та депозитнi договори;
- договори, пов'язанi з забезпеченням виконання зобовязань по кредитним договорам, укладеним товариством або iншими субєктами господарювання (договори застави, iпотеки, поруки, тощо);
- договори щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу,
мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння,
застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
- договори щодо розпорядження рухомим майном — як основними,
так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання,
продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування,
страхування);
- договори будiвельного пiдряду; лiзингу;
- договори щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Бузика Сергiй Леонiдович
М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ
І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
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 «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00220285
3. Місцезнаходження: 61001 м. Харків, вул. Конєва, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 730-43-02, 733-05-20
5. Електронна поштова адреса: buch@himmash.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.himmash.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
На підставі наказу № 44 від 12.12.2016 року Сміян Олену Юріївну призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ «УКРНДІХІММАШ» безстроково. Сміян О.Ю. не надала письмової згоди на розголошення паспортних
даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
акціями товариства не володіє. Протягом останніх п`яти років Сміян О.Ю.
обіймала посаду головного бухгалтера.
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
Бєженко А.О. 19.04.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акцiонерне товариство
«Калинiвське районне пiдприємство «Агромаш»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2016 РІК
І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Публічне акцiонерне товариство «Калинiвське районне пiдприємство
«Агромаш», 03567303, Незалежності 46, Калинiвка, Калинiвський, Він
ницька, 22403, 04333-2-25-35 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://03567303.pat.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори 04.03.2016, чергові ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Питання 1. Обрання членів лічильної комісії. Питання 2. Прийняття рішень
з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови
та секретаря зборів. Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську
діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. Питання 6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за
2015 рік. Питання 8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства. Питання 10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та
строку її повноважень Питання 12. Вибори членів Наглядової ради. Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди. Питання 14. Про припинення
повноважень членів Ревізійної комісії. Питання 15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії. Питання 16. Вибори Ревізійної комісії. Питання 17. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Питання 18.
Обрання особи, яка уповноважується іїа підписання договорів з членами
Наглядової ради та Ревізійної комісії. Питання 19. Про надання згоди на
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ: Питання 1. Рішення: Обрати лічильну комісію у
складі трьох осіб: Панчук Сергій Іванович, Ящишина Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна. - прийнято. Питання 2. Рішення: По всім питанням
Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна
акція — один голос», за винятком питань 12 і 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою
зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем — Гуменчук Валентину Петрівну. - прийнято. Питання 3. Рішення: Затвердити звіт Директора
про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Директора задовільною. - прийнято. Питання 4. Рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. - прий
нято. Питання 5. Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати
роботу Наглядової ради задовільною. - прийнято. Питання 6. Рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік. - прийнято. Питання 7. Рішення: У зв’язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не
здійснювати. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році. Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів. - прийнято. Питання 8. Рішення: Затвердити зміни і доповнення до
статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням №28 від 18.02.2016 року 6-ї (позачергової) сесії 7-го скликання Калинівської міської ради, змінити адресу місцезнаходження, а саме:
22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця
Незалежності, будинок 46 Доручити голові зборів підписати статут. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для
проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців. - прийнято. Питання 9. Рішення: Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». - прийнято. Питання 10. Рішення: Припинити
повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голова
Наглядової ради Васківнюк Микола Васильовича, члени Наглядової ради
Корчак Володимир Степанович, Хуторнюк Галина Антонівна. - прийнято.
Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її
повноважень Рішення: Обрати Наглядову раду у кількості п’яти осіб на
строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року. - прийнято. Питання 12. Рішення: Обрати Наглядову
раду у складі: Васківнюк Микола Васильович, Корчак Володимир Степанович, Хуторнюк Галина Антонівна, Васківнюк Юрій Миколайович, Васківнюк
Тетяна Дмитрівна. - прийнято. Питання 13. Рішення: Затвердити умови
цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої
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обов’язки на безоплатній основі. Для голови Наглядової Ради за виконання
службових обов’язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної
оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 2. - прийнято. Питання 14. Рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії, у повному
складі: голова Ревізійної комісії Васківнюк Юрій Миколайович, члени Ревізійної комісії Гуменчук Валентина Петрівна, Харченко Вадим Володимирович. - прийнято. Питання 15. Рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі
трьох осіб строком на три роки. - прийнято. Питання 16. Рішення: Обрати
членами ревізійної комісії Безуглого Юрія Миколайовича, Гуменчук Валентину Петрівну, Харченка Вадима Володимировича. - прийнято. Питання 17.
Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства
виконують свої обов’язки на безоплатній основі. - прийнято. Питання 18.
Рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів
підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. - прийнято. Питання 19. Рішення: Загальні збори приймають
рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 04.03.2016 року по 04.03.2017 року (включно), вартість
яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: —
одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; — передача майна (майнових прав)
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; — забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або
забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; — купівля-продаж майна
(в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; — інші господарські правочини, які
пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 3000000,00 (три мільйона гривень 00 копійок) грн. Надати
Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів: — погоджувати умови попередньо
схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в
період з 04.03.2016 року по 04.03.2017року (включно); — погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; — надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою
наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є
предметом попередньо схвалених значних правочинів. - прийнято. У 2016
році позачергових зборів акціонерів не скликались. 6. Інформація про дивіденди — За результатами звітного та попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
5666
3919
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1064
964
Довгострокові фінансові інвестиції
120
120
Запаси
370
434
Сумарна дебіторська заборгованість
3240
1915
Грошові кошти та їх еквіваленти
11
1
Власний капітал
1218
1157
Статутний капітал
503
503
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
715
654
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
2880
1421
Поточні зобов'язання і забезпечення
1568
1341
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0303
-0,1765
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,0303
-0,1765
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2011840
2011840
Цінні папери власних випусків, загальна
викуплені протягом звітного
номінальна
0,0
0,0
періоду
вартість
у відсотках від
статутного
0,0
0,0
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0,0
0,0
періоду
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
2. Код за ЄДРПОУ: 30115243
3. Місцезнаходження: 03062 Київ, проспект Перемоги 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 536 00 20, (044) 536 00 20
5. Електронна поштова адреса: tas@tas-insurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):364274,77. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:57.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (тис.грн.):299998,34. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до
вартості
активів
за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності:47,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):240600,00. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:38,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (тис.грн.):1216961,77. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до
вартості
активів
за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності:193,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181316,91. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:28.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):157710,91. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності:25.0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):247796,97. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:39,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):166997,32. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:26,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181794,12. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:28,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):263634,94. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:41,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):222328,78. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:35,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):217194,66. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:34,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):249503,87. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:39,6%.
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Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):185560,93. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:29,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):263142,03. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:41.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):208558,03. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:33,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):231030,05. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:36,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):209077,98. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:33,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):196374,52. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:31,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):167528,00. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:26,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
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що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (тис.грн.):162021,93. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до
вартості
активів
за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності:25,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):178653,50. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:28,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):352163,21. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:55,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):235840,54. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:37,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):169063,06. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:26,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (тис.грн.):186644,50. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до
вартості
активів
за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності:29,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):237649,90. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:37,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
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Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):191070,88. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:30,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):293167,69. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:46,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):170662,53. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:27,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162761,86. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:25.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181227,87. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:28.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):245411,96. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:39,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):191740,24. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:30,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):251115,86. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності:39,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):260541,01. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:41,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):173193,44. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:27,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):212200,56. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:33,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):188921,10. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:30,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):264264,97. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:42%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):255580,44. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:40,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):218494,82. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:34,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
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Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):210094,86. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:33,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):257644,02. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:40,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):165760,05. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:26,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):188116,04. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:29,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):263213,93. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:41.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181519,98. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:28,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):224542,08. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:35,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є пред-
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метом правочину (тис.грн.):214097,03. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:34,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):325684,00. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:51,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):278798,54. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:44,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):254530,24. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:40,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):192108,07. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:30,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):287141,99. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:45,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):194990,94. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:31,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):247301,20. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:39,3%.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):211471,27. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:33,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):271779,48. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:43,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162638,55. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:25,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):228885,09. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:36,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):199948,96. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:31,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):220591,81. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:35,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):207809,02. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:33,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,

що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):316248,04. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:50,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162880,83. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:25,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):217997,53. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:34,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):341870,01. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:54,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):323377,33. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:51,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):158630,07. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:25,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):198553,61. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:31,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):260304,00. Вартість активів за даними останньої
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річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:41,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):512974,88. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:81,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):246577,51. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:39,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1897162,10. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:301,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1186768,14. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:188,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):175699,31. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:27,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):352394,17. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:56,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):169310,00. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:26,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
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акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):229426,71. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:36,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):224256,56. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:35,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):165018,05. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:26,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):577500,02. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:91,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):158648,85. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:25,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):290000,00. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:46,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (тис.грн.):199966,00. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до
вартості
активів
за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності:31,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
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що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):201416,67. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:32,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):555680,80. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:88,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1021941,79. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:162,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1747659,26. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:277,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):188705,49. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:30,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):200000,00. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:31,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):276425,50. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:43,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):168556,50. Вартість активів за даними останньої

річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:26,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):262402,97. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:41,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):208538,52. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:33,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):294373,00. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:46,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):335635,38. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:53,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):199153,10. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:31,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):191521,70. Вартість активів за даними останньої
річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності:30,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (тис.грн.):509796,00. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до
вартості
активів
за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності:81,0%.

63

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):971397,00. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:154,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):425034,00. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:67,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162910,84. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:25,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.

Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):590800,00. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:93,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):204017,30. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:32,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Дата прийняття рішення:18.04.2017. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):411877,97. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):629707,66. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності:65,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв.
Предмет правочину: договори страхування.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
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 	Царук Павло Вікторович
18.04.17

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
2. Код за ЄДРПОУ: 30115243
3. Місцезнаходження: 03062 Київ, проспект Перемоги 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 536 00 20,
(044) 536 00 20
5. Електронна поштова адреса: tas@tas-insurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 18.04.2017 р. Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн.):432412,67. Вартість активів за даними
останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):864825,34. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
50%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi
збори акцiонерiв.
Предмет правочину: договори зі страхування та перестрахування, договори купівлі-продажу цінних паперів.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
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Були попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, вартість по яким складатиме від 25 до 50 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року до дня проведення чергових
річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата прийняття рішення: 18.04.2017 р. Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн.):без обмеження. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.):864825,34.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: без обмеження.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi
збори акцiонерiв.
Предмет правочину: договори зі страхування та перестрахування, договори купівлі-продажу цінних паперів.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 6798,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 6798.
Були попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які
укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності
Товариства до дня проведення чергових річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, без обмеження граничної межі таких правочинів за умови наявності письмового узгодження з Наглядовою
Радою Товариства на момент підписання таких договорів.
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 	Царук Павло Вікторович
18.04.17

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Каучук»

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 «Каучук»
2. Код за ЄДРПОУ
13507918
3. Місцезнаходження
87504, м. Марiуполь,
вулиця Вузiвська, будинок 1-А
4. Міжміський код, телефон та
0629-47-37-00
факс
5. Електронна поштова адреса
of@kauchuk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково викорисhttp://emitent13507918.com.ua
товується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 14.04.2017. Найменування уповноваженого
органу, що його прийняв: рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Каучук». Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, що пов’язани з реалiзацiєю готової продукцiї, придбанням сировини, матерiалiв, електроенергiї, послуг, продажу i купiвлi
основних засобiв, вчинення договорiв з банками (кредитна угода,
договiр застави), необхiдних для здiйснення виробничо-господарської
дiяльностi. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 5 000 000 тис.
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 21 851 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 22882 %. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй: 445. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах: 445. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» прийняття рiшення: 445. 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
Директор

(підпис)
М.П.

Вайзер Iлля Миколайович
(ініціали та прізвище керівника)
19.04.2017
(дата)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "САД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00412458
емітента
3. Місцезнаходження емітента
62485 Харкiвська обл., Харкiвський
район, село Мала Рогань вулиця
Яблунева, будинок 29
4. Міжміський код, телефон та факс (057)76-808-76 (057)760-16-84
емітента
5. Електронна поштова адреса
cad@ft.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://sad.nr-avers.com.ua/
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САД» (код ЄДРПОУ 00412458)
повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову дату 10.04.2017 р.
та отриманого від депозитарію 14.04.2017 р., стала відома інформація про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а

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
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Каучук»

13507918
87504, Марiуполь, Вузiвська,
будинок 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-47-37-00
5. Електронна поштова адреса
of@kauchuk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використоhttp://emitent13507918.com.ua
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Каучук» вiд
14.04.2017 р. припинено повноваження директора Вайзера Iллi Миколайовича в зв'язку з закiнченням строку повноважень, володiє 20 % акцiй в
статутному капiталi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 27.09.2006 р. Згоди на оприлюднення
паспортних даних не отримано.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Каучук» вiд
14.04.2017 р. припинено повноваження президента Блiнова Сергiя Федоровича в зв'язку з закiнченням строку повноважень, володiє 35,056179 %
акцiй в статутному капiталi, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, перебував на посадi з 27.09.2006 р. Згоди на
оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Каучук» вiд
14.04.2017 обранно директора Вайзера Iллю Миколайовича, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 20 %, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано — 3 роки.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Каучук»
директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Каучук» вiд
14.04.2017 обранно президента Блiнова Сергiя Федоровича, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 35,056179 %, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано — 3 роки.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Каучук»
президент. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
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
Вайзер Iлля Миколайович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
19.04.2017
М.П.
(дата)

саме: власник акцій - юридична особа ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ
31236795), місцезнаходження: 61023, м. Харків, вул. Мироносицька, б. 99, А-3,
що володів пакетом акцій в розмірі 6227000 шт. що дорівнює 25,1703 % в загальній кількості акцій Товариства та 28,1278 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства зменшив за рахунок продажу свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 2127000 шт. що дорівнює 8,5976 % в загальній
кількості акцій Товариства та 9,6078 % до загальної кількості голосуючих акцій
Товариства. У полі «дата обліку» не проставлено дату, оскільки емітенту не
відома дата переходу прав власності на цінні папери.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САД» (код ЄДРПОУ 00412458)
повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову дату 10.04.2017 р. та
отриманого від депозитарію 14.04.2017 р., стала відома інформація про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
власник акцій - юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код за ЄДРПОУ
31061655), місцезнаходження: 61023, м. Харків, вул. Мироносицька, б. 99, літера А-3, що володів пакетом акцій в розмірі 6000000 шт. що дорівнює 24,2528 %
в загальній кількості акцій Товариства та 27,1024 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства збільшив за рахунок купівлі свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 10100000 шт. що дорівнює 40,825473 % в загальній кількості акцій Товариства та 45,6223 % до загальної кількості голосуючих
акцій Товариства. У полі «дата обліку» не проставлено дату, оскільки емітенту
не відома дата переходу прав власності на цінні папери.
Голова правлiння ____________ Хома Василь Васильович
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№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Каучук»

13507918
87504, м. Марiуполь,
вулиця Вузiвська, будинок 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-47-37-00
5. Електронна поштова адреса
of@kauchuk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емі- http://emitent13507918.com.ua
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Каучук» вiд 14.04.2017 року прийнято рiшення про виплату
дивiдендiв за 2016 рiк. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно
до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв — 5000000,00 гривень, спосiб виплати дивiдендiв — безпосередньо акцiонерам. Директором ПрАТ «Каучук» 14.04.2017 року прийнято рiшення про встановлення дати складання
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв — 25.04.2017 року,
строк виплати дивiдендiв — з 28.04.2017 року по 14.10.2017 року (включно), порядок виплати дивiдендiв — виплата всiєї суми в повному обсязi
шляхом перерахування грошових коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв,
iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату складання
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
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
Вайзер Iлля Миколайович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
19.04.2017
М.П.
(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 «Дослідний завод»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14312418
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 57
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@doslidniyzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.chairpart.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2017р.)
попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинів, а саме:
- купівля — продаж товарів (металу, будівельних матеріалів, обладнання, устаткування, корпоративних прав, ЦП тощо) на суму не більше
50 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 9468,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) — 528,040000 %.
Загальна кількість голосуючих акцій — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
— 13 847 538 шт. (що складає 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення — 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента).
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор
Непочатова Наталія Петрівна 18.04.2017 р..
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з обмежекод за ЄДРПОУ, місцезнаходженною вiдповiдальнiстю
ня, міжміський код та телефон
«НД-Україна»
, 35018320,
емітента
м. Київ, Оболонський р-н, 04073,
м. Київ, провулок Балтiйський,
буд. 20 (044) 585-52-88,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 19.04.2017
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну http://nd.ais.ua/finansova_zvitnist.html
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив- фізичної особи - підприємця), якою
аудит», 30785437
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним товари(розділ заповнюється у випадку, якщо
ством
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
98853
97635
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12584
16718
Довгострокові фінансові інвестиції
761
1634
Запаси
262
227
Сумарна дебіторська заборгованість
80566
66516
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
20
Власний капітал
51543
50499
Статутний капітал
43100
43100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7963
6955
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
46266
46220
Поточні зобов'язання і забезпечення
1044
916
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, загальна номінальвикуплені протягом звітного
на вартість
у відсотках від стаперіоду
тутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПрАТ «МЕДТЕХНІКА»

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХНІКА»
2. Код за ЄДРПОУ
03568468
3. Місцезнаходження
04073, м. Київ, просп. Степана
Бандери, 21-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425-8760, 425-8760
5. Електронна поштова адреса
gurtovenko.s@luxoptica.com.ua
6. Дата вчинення дії
14.04.2017
7. Дата розміщення у стрічці новин 18.04.2017
8. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів
У вiдповiдностi до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд
14.04.2017 р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 20.04.2017р. Порядок
виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Розмір
дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 140827,05 гривень.
строк виплати дивідендів - з 20 квітня 2017 року та закінчити 30 червня
2017 року. Спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. Генеральний директор Девко Валерiй Федорович.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента

2. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента

ПРИВАТНЕ IВАНОФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА
ЕКСКУРСIЯХ "IВАНОФРАНКIВСЬКТУРИСТ"

02659186

76025 мiсто Iвано-Франкiвськ вулиця
Гетьмана Мазепи, будинок 140А
0676504983 0675685825

4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса
ivano-frankivcktyrust@ft.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ivano-frankivskturist.nr-avers.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України в
Рiвненськiй областi, 02.02.2013) припинено повноваження 13.04.2017 р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 13.04.2017р.)
у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 13.06.2016 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 13.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент
ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Басюк Iгор Євгенович (паспорт: серiя СЕ номер 090916 виданий Iвано-Франкiвським МУВС
МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi, 15.09.2001) припинено повноваження 13.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення
№Р-28-10 вiд 13.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 13.06.2016 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Басюк Iгор Євгенович (паспорт:
серiя СЕ номер 090916 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в
Iвано-Франкiвськiй областi, 15.09.2001) обрано на посаду 13.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 13.04.2017р.) термiном
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посади: Голова ради профспiлок Iвано-Франкiвської областi.
Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код
ЄДРПОУ 02605473).
Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович
(паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у м. Києвi, 08.11.2001) припинено повноваження 13.04.2017 р. на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 13.04.2017р.) у
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 13.06.2016 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 13.04.2017р. загальними зборами
акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є
представником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).
Посадова особа Член Наглядової ради Головенець Василь Сергiйович
(паспорт: серiя АС номер 341290 виданий Луцьким МУ УМВС України у
Волинськiй областi, 17.11.1997) припинено повноваження 13.04.2017 р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 13.04.2017р.) у
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 27.04.2016 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович
(паспорт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у
Волинськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 13.04.2017р. загальними
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посади: заступник Голови правлiння ЗАТ «Волиньтурист», начальник вiддiлу з майнових питань ПрАТ «Укрпрофтур», заступник
керiвника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав
ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, начальник вiддiлу внутрiшнього
аудиту ПрАТ «Укрпрофур», Вiце-Президент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова
особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).
Посадова особа Член Наглядової ради Бурлака Надiя Маркiянiвна (паспорт: серiя СС номер 153774 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС
України в Iвано-Франкiвськiй областi, 12.10.1996) припинено повноваження
13.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-28-10 вiд
13.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2016 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Бурлака Надiя Маркiянiвна (паспорт: серiя СС номер 153774 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС
України в Iвано-Франкiвськiй областi, 12.10.1996) обрано на посаду
13.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд
13.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Голова IваноФранкiвської облорганiзацiї харчово-переробної промисловостi профспiлки
агропромислового комплексу України. Посадова особа є представником
акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Гавриляк Iван Федорович (паспорт: серiя СС номер 053412 виданий Надвiрнянським РО УМВС України в
Iвано-Франкiвськiй областi, 25.07.1998) припинено повноваження
13.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення
№Р-28-13 вiд 13.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Гавриляк Iван Федорович (паспорт: серiя СС номер 053412 виданий Надвiрнянським РО УМВС України в
Iвано-Франкiвськiй областi, 25.07.1998) обрана на посаду 13.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-14 вiд 13.04.2017р.)
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова ООП працiвникiв автотранспорту та дорожнього господарства.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Середа Ганна Федорiвна (паспорт: серiя СС номер 578905 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС
України в Iвано-Франкiвськiй областi, 25.07.1998) припинено повноваження
13.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення
№Р-28-13 вiд 13.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Середа Ганна Федорiвна (паспорт: серiя СС номер 578905 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС
України в Iвано-Франкiвськiй областi, 25.07.1998) обрана на посаду
13.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-14 вiд
13.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер
ООП працiвникiв хiмiчної та нафтохiмiчної промисловостi України.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шпирун Надiя Мирославiвна
(паспорт: серiя СС номер 418847 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС
України в Iвано-Франкiвськiй областi, 25.12.1997) припинено повноваження
13.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення
№Р-28-13 вiд 13.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шпирун Надiя Мирославiвна
(паспорт: серiя СС номер 418847 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС
України в Iвано-Франкiвськiй областi, 25.12.1997) обрана на посаду
13.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-14 вiд
13.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: завiдувач фiнансовим
вiддiлом - головний бухгалтер Ради профспiлок Iвано-Франкiвської
областi.
Голова правлiння ____________ Парипа Iван Васильович
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№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ»,

00379270, 68400 Одеська обл. Арцизький район мiсто Арциз вул.
Машиностроїтелiв, буд. 4, (04845) 31392 2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
19.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 00379270.sc-ua.com 4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності:
ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися
25.04.2016. Порядок денний загальних зборiв затверджено Наглядовою радою.
Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв з боку акцiонерiв
не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк
питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної
комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розглядузвiтуГоловиПравлiнняТовариствапрорезультатифiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2011-2015 роки. 3. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2011-2015 роки. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2011-2015 роки. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2011-2015 роки. 5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2011-2015 роки. 6. Розподiл прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування
вимог законодавства України. 7. Прийняття рiшення про змiну типу ПАТ «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ». 8. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ», пов'язаних iз змiною типу, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для
пiдписання нової реда-кцiї Статуту Товариства. 9. Про затвердження положень
Товариства: Загальнi збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревiзора.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12.
Затвердження умов цивiльно — правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно — правових

договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 13. Прийняття рiшення про
припинення повноважень Ревiзора Товариства. 14. Обрання Ревiзора Товариства. 15. Затвердження умов цивiльно — правового договору, що укладатимуться з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно — правового договору з
Ревiзором Товариства. 16. Прийняття рiшення про припинення повноважень
Голови правлiння Товариства. 17. Обрання Директора Товариства. 18. Затвердження умов цивiльно — правового договору, що укладатимуться з Директором
Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно — правового договору з Директором Товариства. Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з
питаннь порядку денного, прийнято 100% голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
17
17
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11
16
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
-1
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
-Власний капітал
-130
-47
Статутний капітал
105
105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-246
-163
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
147
64
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -4.9156056 48.9783832
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -4.9156056 48.9783832
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
16885
16885
номінальна
Цінні папери власних загальна
випусків, викуплені про- вартість
тягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ТIРАС»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА
«ТIРАС» (У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ
НIСТЮ), 13880385, 65026 м. Одеса вул. Нiжинська буд. 44, (048)
785‑30‑11
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.tiras.uafin.net
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Заповнюють емітенти — акціонерні
товариства
6. Інформація про дивіденди: Заповнюють емітенти — акціонерні товариства

Приватне акцiонерне товариство
«Дитячий оздоровчий табiр
«Олiмпiя»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента — Приватне акцiонерне товариство
«Дитячий оздоровчий табiр «Олiмпiя», 21381265, 20640 Черкаська область Шполянський Кримки, (04741)5-50-70.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії — 18.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію — http://olimpiya.prat.ua
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II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
9333.6
11255.5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0.7
14.3
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
16175.6
18794.4
Сумарна дебіторська заборгованість
643.6
607.6
Грошові кошти та їх еквіваленти
77.1
81.4
Власний капітал
786.0
744.0
Статутний капітал
6000.0
6000.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-5214.0
-5256.0
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
8281.0
8777.3
Поточні зобов'язання і забеспечення
266.6
1734.2
Чистий прибуток (збиток)
42.0
9.2

Приватне акцiонерне товариство
«Молодiжна мода»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Молодiжна мода», код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження 10014,
м. Житомир, Майдан Перемоги, буд.3, міжміський код та телефон
емітента (0412) 474529, 474527
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.molodizhnamoda.ho.ua
Директор _______________ Л.Л. Сметаніна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНIСТРОВСЬКИЙ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНIСТРОВСЬКИЙ»,
00413245,
67830
Одеська
обл.
Овiдiопольський р-н с. Новоградкiвка пров. Днiстровський буд. 1,
(048251) 47274
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: dnistrovskiy.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 26.04.2016. Порядок денний загальних зборiв затверджено Наглядовою радою. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного
зборiв з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному
перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на зборах:
1. Прийняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв
акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за
2015 рiк. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 рокiв. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 6. Розподiл
прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату
дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Проведення незалежної оцiнки майна товариства. 8. Прийняття рiшення про
вчинення значних правочинiв. Надання згоди (дозволу) на вчинення Головою правлiння значних правочинiв по придбанню та продажу рухомого та
нерухомого майна, й надання йому вiдповiдних повноважень. Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денного, прийнято 100% голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
1259.0
1285.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
659.0
654.0
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
293.0
110.0
Сумарна дебіторська заборгованість
8.0
131.0
Грошові кошти та їх еквіваленти
20.0
111.0
Власний капітал
1032.0
969.0
Статутний капітал
2790.0
2790.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10800.0
-10863.0
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
90.0
93.0
Поточні зобов'язання і забеспечення
137.0
223.0
Чистий прибуток (збиток)
63.0
-602.0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ
БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛIННЯ № 33 «ОДЕСБУД»,

31768323, 65085 м. Одеса вул. Просьолочна,
буд. 47, (048) 725-21-34
2. Дата розкриття повного 19.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 31768323.sc-ua.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЛIЯГСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛIЯГСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 00955288,
68414 Одеська обл. Арцизький р-н с. Новохолмське, (04845) 3-60-86
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: aliyaga.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися
25.04.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi
збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався
на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про обрання
Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Затвердження рiчного звiту товариства. 4. Розподiл прибутку i збиткiв товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння. 7. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
9. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. Питання порядку
денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку
денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд присутнiх на загальних зборах.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
46995
24336
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1080
2497
Довгострокові фінансові інвестиції
9995
9995
Запаси
39
1109
Сумарна дебіторська заборгованість
35646
8630
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
19
Власний капітал
-5418
125
Статутний капітал
1176
1176
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-6903
-1280
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
321
321
Поточні зобов'язання і забеспечення
52092
23890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1.2028222 0.0150884
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -1.2028222 0.0150884
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4705600
4705600
Цінні папери власних випус- загальна номінальків, викуплені протягом звіт- на вартість
у відсотках від станого періоду
тутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ
емітента
МАТЕРIАЛIВ», 00291411, 65031 м. Одеса
Ленiнгралське шосе буд. 5, (048) 738-69-30
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
19.04.2017
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено http://ozomua.com
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Дослідний завод»
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 «Дослідний завод»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14312418
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 57
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@doslidniyzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.chairpart.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2017р.)
затверджено вчинення Товариством значних правочинів, а саме:
- надання в заставу (іпотеку) фінансовій установі, в т.ч. банку, всього
нерухомого майна Товариства.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 8188,88
тис. грн
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на момент
вчинення правочину.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 9468,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) — 86,410000 %.
Загальна кількість голосуючих акцій — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
— 13 847 538 шт. (що складає 100% голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення — 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента);
- надання фінансовій установі, в т.ч. банку, поручительства за іншу юридичну особу.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 8188,88
тис. грн
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на момент
вчинення правочину.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 9468,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) — 86,410000 %.
Загальна кількість голосуючих акцій — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
— 13 847 538 шт. (що складає 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення — 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi

голосуючих акцiй емiтента);
- продаж третім особам повністю або частково основних засобів Товариства, в т.ч. нерухомого майна.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 8188,88
тис. грн
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на момент
вчинення правочину.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 9468,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) — 86,410000 %.
Загальна кількість голосуючих акцій — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
— 13 847 538 шт. (що складає 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення — 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента);
- купівля у ТОВ «Альянс Фурнітура» комплектуючих до офісних меблів
на суму не більше 10 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 9468,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) — 105,600000 %.
Загальна кількість голосуючих акцій — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
— 13 847 538 шт. (що складає 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення — 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента);
- продаж третім особам комплектуючих до офісних меблів на суму не
більше 10 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 9468,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) — 105,600000 %.
Загальна кількість голосуючих акцій — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах — 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
— 13 847 538 шт. (що складає 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення — 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента).
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор
Непочатова Наталія Петрівна 18.04.2017 р..

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ВИРОБ
місцезнаходження, міжміський
НИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА
код та телефон емітента
«ЮГСТРОЙ», 01391563, 65031
мiсто Одеса вулиця Миколи
Боровського, буд.33, (048) 728-30-78
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступ- 19.04.2017
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну www.ugts.pat.ua
річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «ЦЕРЕАЛ КОМПАНIЯ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ЮГ», 31258562, 67801 Одеська обл.
Овiдiопольський р-н смт. Овiдiополь
емітента
вул. Т. Шевченка буд. 378, (04851) 3-18-73
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
19.04.2017
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі31258562.sc-ua.com
щено регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»
Організаційно – правова форма емітента - Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01860124
Місцезнаходження емітента - 68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова буд. 7
Міський код, телефон та факс емітента - (04868) 6-15-00 3-06-60
Електронна поштова адреса емітента - ao@ivt.od.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua
18.04.2017р.
Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - www.ivt.il.od.ua
2. Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (надалi - Товариство), якi вiдбулись 15.04.2017р. було прийнято рiшення, про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів,
якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з
укладенням правочинів за основними видами діяльності Товариства
(зберіганню, експедирування, перевезенню) в сумі - 22250 тис.грн.; правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави у сумі 22250
тис.грн.; правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем у сумі - 22250 тис. грн.; правочинів, що носять інвестиційний
характер у сумі 22250 тис.грн. Гранична сукупна вартість правочинів - не
бiльш нiж 89000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності становить – 54108 тис.грн. Співвідношення
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності становить – 164,485843%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 112926 штук. Кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 112075 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення –
112075 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення – 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначені.
Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор _________________
Скарженець П.О.
			
М.П. 18.04.2017р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
«ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ
АГРОБУД»,

міжміський код та телефон емітента:

ТОВАРИСТВО

03578751, 67801 Одеська обл. Овiдiопольський р-н смт Овiдiополь
вул. Одеська, буд. 16, (04851) 31242
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: ovidiopolagrobud.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 27.04.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку
питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що
розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення рi-чних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiоне-рiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт
Правлiння Товариства про результати фi-нансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдка-ми його розгляду.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»
Організаційно – правова форма емітента - Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01860124
Місцезнаходження емітента - 68001, Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Промислова буд. 7
Міський код, телефон та факс емітента - (04868) 6-15-00 3-06-60
Електронна поштова адреса емітента - ao@ivt.od.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua
18.04.2017р.
Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - www.ivt.il.od.ua
2. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Iллiчiвськзовнiштран» повiдомляє,
що згiдно Перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 11.04.2017 р.
(вих. № 129264зв вiд 12.04.2017 р.), отриманого Товариством 14.04.2017
р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», про зміну власників акцій,
яким належить 10 та більше відсотків голосуючих акцій:
- «фiзична особа» розмiр пакета акцiй збiльшився, а саме: до змiни
кiлькiсть голосуючих акцiй становила 52051 шт. простих iменних акцiй,
розмiр частки 38,2078% вiд загальної кiлькостi акцiй та 46,09302% вiд
кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становить 57770 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 42,405913% вiд загальної кiлькостi акцiй та 51,157395% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.
- «фiзична особа» розмiр пакета акцiй збiльшився, а саме: до змiни
кiлькiсть голосуючих акцiй становила 0 шт. простих iменних акцiй, розмiр
частки 0% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0% вiд кiлькостi голосуючих
акцiй; пiсля змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становить 53748 шт. простих
iменних акцiй, розмiр частки 39,453575% вiд загальної кiлькостi акцiй та
47,595771% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.
- «фiзична особа» розмiр пакета акцiй зменшився, а саме: до змiни
кiлькiсть голосуючих акцiй становила 55146 шт. простих iменних акцiй,
розмiр частки 40,47977% вiд загальної кiлькостi акцiй та 48,83375% вiд
кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становить 0 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 0% вiд загальної кiлькостi
акцiй та 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.
Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
Генеральний директор _________________
Скарженець П.О.
			
М.П. 18.04.2017р.

за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiя-льностi Товариства за результатами 2015
року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату
дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. Питання
по-рядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь
порядку денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд присутнiх на зборах.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
562.5
511.9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
278.2
295.4
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
176.7
180.7
Грошові кошти та їх еквіваленти
107.6
35.8
Власний капітал
553.9
508.9
Статутний капітал
1.8
1.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2.6
-47.6
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
8.6
3.0
Чистий прибуток (збиток)
45.0
-33.6
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство Техно-торговий центр «Електроніка»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство
Техно-торговий центр «Електроніка»;
2. Код за ЄДРПОУ — 13944955;
3. Місцезнаходження — 36002, Полтавська обл., м.Полтава, вул. Европейська, буд.66;
4. Міжміський код, телефон та факс — (0532)615-620;
5. Електронна поштова адреса — tinfo@promel.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації — www.teplomontazh.biz;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього положення
— Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II.Текст повідомлення
ПрАТ ТТЦ«Електроніка» повідомляє, що рiшенням загальних зборів
акціонерів від 18.04.2017р. (протокол № 1) у зв’язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: Голова наглядової ради
— Поляков Михайло Юрійович, паспорт КН № 047050 вид.11.07.2008р.
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,739%
в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 25.04.2014р.; Заступник голови наглядової ради — Корост Василь Данилович, паспорт
КН № 189765 вид.27.07.1996р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавській обл., володіє 0,016% в СК, перебував на посаді з
25.04.2014р.; Член наглядової ради — Воробей Геннадій Миколайович,
паспорт КН № 324334 вид.14.12.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,016% в СК, перебував на посаді з
25.04.2014р.; ревізор — Сушко Наталія Григорівна, паспорт КО
№ 053198 вид.24.01.2000р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з
25.04.2014р.; обрано терміном на три роки: член наглядової ради,
рішенням засідання наглядової ради ПрАТ ТТЦ «Електроніка» від
18.04.2017р. обрано терміном на три головою наглядової ради, акціонера — Поляков Михайло Юрійович, паспорт КН № 047050 вид.11.07.2008р.

Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,739%
в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років
— директор НВТОВ «Промелектронiка»; член наглядової ради, рішенням засідання наглядової ради ПрАТ ТТЦ «Електроніка» від 18.04.2017р.
обрано терміном на три заступником голови наглядової ради, акціонера- Корост Василь Данилович, паспорт КН № 189765 вид.27.07.1996р.
Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,016%
в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років
— директор НВТ «Проелектронiка-офiс», заступник директора
НВТ «Проелектронiка-офiс»; член наглядової ради, акціонер — Воробей Геннадій Миколайович, паспорт КН № 324334 вид.14.12.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,016% в СК,
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — головний бухгалтер НВТОВ «Промелектронiка»; ревізор — Сушко Наталія
Григорівна, паспорт КО № 053198 вид.24.01.2000р. Ленінським РВ ПМУ
УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — старший бухгалтер НВТОВ «Промелектронiка».
Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ ТТЦ «Електроніка» від
18.04.2017р. в зв’язку з закінченням терміну повноважень припинено
повноваження: директор — Сувальський Віктор Миколайович, паспорт
КН № 653866 вид.08.05.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавській обл., володіє 5,47% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 25.04.2014р.; обрано терміном на три роки: директор — Сувальський Віктор Миколайович, паспорт КН № 653866
вид.08.05.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській
обл., володіє 5,47% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п’яти років — директор ПрАТ ТТЦ «Електроніка».
Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
III.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
2. Директор (підпис) В.М.Сувальський ____18.04.2017 року__

Приватне акцiонерне товариство
«Промбуд С»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента — Приватне акцiонерне
товариство «Промбуд С», 05390170, 18036 Черкаська область —
Черкаси Енгельса, 267, (0472)64-74-60.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 18.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію — http://prombuds.prat.in.ua
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та телефон
емітента

Приватне акцiонерне
товариство «Наукововиробнича фiрма
«Меценат», 20474384, вул.Фрунзе
буд.29/1, м.Мелiтополь,
Запорізька обл.,72312, (0619)422596

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
20.04.2017р.
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено 20474384.smida.gov.ua
регулярну річну інформацію
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2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО «IНВЕС
ТИЦIЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ «IНЕКО»

22925945
03039, мiсто Київ, Миколи Грiнченка
(044) 224-92-61 (044) 224-92-61
vlad@ineko.com
ineko.com
Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ IК «IНЕКО» станом на
06.04.2017 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 11.04.2016
року, розмiр пакету власника iстотної участi у Товариствi – юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ЛИБIДСЬКИЙ», код
ЄДРПОУ: 32768518, адреса мiсцезнаходження: 03039, мiсто Київ, вул. Миколи
Грiнченка, 18, – зменьшився з 24,8793% до 18,432% в загальнiй кiлькостi акцiй
та з 24,999% до 18,521% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Змiна розмiру
частки акцiонера сталася внаслiдок продажу акцiонером частини пакету акцiй
ПАТ IК «IНЕКО».
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
Будяков В.Є.
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2017
(дата)

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Дослідний завод»
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
«Дослідний завод»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14312418
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 57
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@doslidniyzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.chairpart.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ.Текст повідомлення:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідний завод» (протокол № 1 від 16.04.2017р.) змінено склад посадових осіб АТ:
1. Припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ Безлюбченка
Вячеслава Анатолійовича, паспорт МК 647315 виданий 21.11.1997 р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Перебував на посаді члена Наглядової ради 12 років. Володіє
часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 0,458558%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Припинено повноваження члена Наглядової ради АТ Пасічного Андрія Анатолійовича, паспорт КО 091527 виданий 04.07.2000 р. Київським
РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Повноваження припинені
за рішенням акціонерів у зв’язку з переобранням складу Наглядової
ради. Перебував на посаді члена Наглядової ради 12 років. Володіє часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 0,000004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Припинено повноваження члена Наглядової ради АТ Антоненка Володимира Володимировича, паспорт КО 356611 виданий 13.03.2002 р.
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв’язку з переобранням складу
Наглядової ради. Перебував на посаді члена Наглядової ради 12 років.
Володіє часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 0,000004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії АТ товариства з
обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Спагія».
Код ЄДРПОУ 32947491. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв’язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Перебував на посаді Голови Ревізійної комісії 6 років. Володіє часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 49,337470%. Керівник непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
5. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії АТ Наливайка
Євгена Олександровича, паспорт КН 050743 виданий 03.01.1996 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв’язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Перебував на посаді члена Ревізійної комісії 6 років. Часткою
в статутному капіталі АТ не володіє. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

6. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії АТ Конишева
Сергія Миколайовича, паспорт МК 568084 виданий 12.09.1997 р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв’язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Перебував на посаді члена Ревізійної комісії 6 років. Володіє
часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 11,547791%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
7. Обрано Головою Наглядової ради АТ Безлюбченка Вячеслава Анатолійовича, паспорт МК 647315 виданий 21.11.1997р. Київським РВ ХМУ
УМВС України в Харківській області. Обраний строком на 3 роки. Посади:
з 2006р. по лютий 2012р. ВАТ (ПАТ) «Дослідний завод», Голова Наглядової ради, заступник директора з комерції; з лютого 2012р. ТОВ «УФТ»,
заступник директора з комерції. Володіє часткою в статутному капіталі
АТ у розмірі 0,458558%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
8. Обрано членом Наглядової ради АТ Пасічного Андрія Анатолійовича, паспорт КО 091527 виданий 04.07.2000 р. Київським РВ ПМУ УМВС
України в Полтавській області. Обраний строком на 3 роки. Посади: з
квітня 2005р. ТОВ «УФТ» начальник відділу ЗЕД. Володіє часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 0,000004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
9. Обрано членом Наглядової ради АТ Конишева Сергія Миколайовича, паспорт МК 568084 виданий 12.09.1997 р. Київським РВ ХМУ УМВС
України в Харківській області. Обраний строком на 3 роки. Посади: з 2005
по березень 2012 ВАТ (ПАТ) «Дослідний завод» директор, з березня 2012
ТОВ «Альянс Фурнітура» заступник директора, з березня 2015р. ТОВ
«УФТ» менеджер за сумісництвом, з квітня 2015р. за основним місцем
роботи, з вересня 2016р. не працює. Володіє часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 11,547791%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
10. Обрано Членом Ревізійної комісії АТ Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію з управління активами «Спагія». На підставі протоколу Ревізійної комісії № 1 від 16.04.2017р. ТОВ КУА «Спагія» обрано
Головою Ревізійної комісії. Код ЄДРПОУ 32947491. Обрано строком на
3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі АТ у розмірі 49,337470%.
Керівник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11. Обрано членом Ревізійної комісії АТ Наливайка Євгена Олександровича, паспорт КН 050743 виданий 03.01.1996 р. Київським РВ ПМУ
УМВС України в Полтавській області. Обраний строком на 3 роки. Посади:
з червня 2009р. по березень 2015р. ТОВ «Альянс Фурнітура» юрисконсульт; ПрАТ «Укрелектронбуд» з квітня 2009 по серпень 2014р. ревізор, з
серпня 2014р. директор. Часткою в статутному капіталі АТ не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12. Обрано членом Ревізійної комісії АТ Снітка Андрія Олеговича, паспорт КН 698945, виданий 18.08.1998 р. Полтавським РВ УМВС України
Полтавській області. Обраний строком на 3 роки. Посади: з 2011 ТОВ
«УФТ» директор (з березня 2015р. за сумісництвом), з березня 2015р.
ТОВ «Альянс Фурнітура» начальника охорони . Часткою в статутному капіталі АТ не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор
Непочатова Наталія Петрівна 18.04.2017 р..

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «ФIРМА ЕЛIПС»,
місцезнаходження,
19046619, 67725 Одеська обл. Бiлгородміжміський код та
Днiстровський р-н с. Салгани вул. Шабтелефон емітента
ська, 1 Б, (04849) 6-08-07
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
19.04.2017
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
www.packgroup.com.ua
розміщено регулярну
річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «СПIКА», 22449159, 65045
місцезнаходження,
мiсто Одеса вул. Преображенська,буд.
міжміський код та
49/51, (048) 725 55 60
телефон емітента
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
19.04.2017
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
spika.prat.in.ua
розміщено регулярну
річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАПЛАЗСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО», 00955348, 66521 Одеська обл. Любашiвський

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15141», 20975152, 67100 Одеська

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ЗАТИШАНня, міжміський код та телефон
СЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
емітента
ПIДПРИЄМСТВО-15115»,
03114885, 66740 Одеська обл.
Фрунзiвськй р-н смт Затишшя пров.
Будiвельний,14, (04860) 9-53-28
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступ- 19.04.2017
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну zatishanske-atp-15115.pat.ua
річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕР
ня, міжміський код та телефон
НА РАДIОТЕЛЕВIЗIЙНА
емітента
КОМПАНIЯ «ГЛАС», 19047568,
65107 Одеська обл. м. Одеса вул.
Канатна, буд. 83, (048) 714-85-60
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступ- 19.04.2017
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу- glasweb.com
лярну річну інформацію

р-н с. Солтанiвка д/н, (04864) 3-25-69
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.zaplazy.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися
26.04.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено
Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань
порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що
розглядався на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Затвердження рiчного звiту товариства. 4. Розподiл прибутку i
збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Прий
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 7. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 8. Прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї. 9. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з
питаннь порядку денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд загальної
кiлькостi голосiв присутнiх на загальних зборах.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
66699
129056
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3
2783
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
30
9179
Сумарна дебіторська заборгованість
65101
113688
Грошові кошти та їх еквіваленти
38
438
Власний капітал
1954
2690
Статутний капітал
637
637
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
518
-2965
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
64745
126366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.2887633 0.0933773
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.2887633 0.0933773
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2548800
2548800
Цінні папери власних ви- загальна номінальна
пусків, викуплені протя- вартість
у відсотках від статутгом звітного періоду
ного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

74

обл. Великомихайлiвський р-н смт. Велика Михайлiвка вул. Ленiна, 4,
(048) 7845209
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: velikomihaylivske-atp-15141.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися
29.04.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку
денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори
у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв,
голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директор Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2015рiк. 4. Затвердження висновкiв
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)
Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття
рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльноправових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 8. Про
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством.
Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд загальної кiлькостi
голосiв присутнiх на зборах, окрiм 7 питання по якому здiйснювалось кумулятивне голосування, кандидати набрали бiльшiсть голосiв «за» та 8 питання
приянято рiшення не розглядати зазначене питання поряду денного.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
81.8
86.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
16.0
16.0
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
2.9
2.9
Сумарна дебіторська заборгованість
48.8
48.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
14.1
19.1
Власний капітал
-826.3
-892.5
Статутний капітал
86.3
86.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-947.1
-1013.3
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
908.1
978.9
Чистий прибуток (збиток)
66.2
24.7

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»
Організаційно — правова форма емітента — Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 01860124
Місцезнаходження емітента — 68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова буд. 7
Міський код, телефон та факс емітента — (04868) 6-15-00 3-06-60
Електронна поштова адреса емітента — ao@ivt.od.ua
Повідомлення розміщено на сторінці — http://www.stockmarket.gov.ua
18.04.2017 р.
Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації — www.ivt.il.od.ua
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» від 15.04.2017р., прийнято рішення:
- припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Яндiєва
Салмана Османовича (у зв’язку із зміною громадянства, змінено прізвище та ім’я на Янд Салман) (фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента —
42,405913%. Обiймав посаду голови Наглядової ради з 18.03.2016р. по
15.04.2017р.
- припинити повноваження заступника Голови (член) Наглядової ради
Дербакова Валерiя Олександровича (фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) Не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Обiймав посаду заступника Голови (члена) Наглядової ради з
18.03.2016р. по 15.04.2017р.
- припинити повноваження члена Наглядової ради Синiки Володимира Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 0.024957%.
Обiймав посаду члена Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р.
- припинити повноваження члена Наглядової ради Буфетова Олександра Iвановича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 0.002202%.
Обiймав посаду члена Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р.
- припинити повноваження члена Наглядової ради Трубiна Юрiя
Олександровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою в статутному капiталi емітента. Обiймав
посаду члена Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),
строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента —
0,03817%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор, радник Генерального директора. Член Наглядової ради є акціонером та ні є представником акціонера, представником групи акціонерів
або незалежним директором. На засiданнi Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», вiд
15.04.2017р. прийнято рiшення призначити Головою Наглядової ради
Паппу Олександра Борисовича.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Янд Салмана (фiзична

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 42,405913%.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник генерального директора з зовнiшнiх зв’язкiв, член Наглядової ради, Голова
Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціонером та ні є представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Синiку Володимира
Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних), строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
— 0.024957%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:
Головний бухгалтер, заступник генерального директора по роботi з державними органами та зв’язками з громадськістю, член Наглядової ради.
Член Наглядової ради є акціонером та ні є представником акціонера,
представником групи акціонерів або незалежним директором.
- достроково припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира Леонідовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,006606%. Обіймав посаду Голови Ревізійної комісії з 20.03.2015р.
по 15.04.2017р.
- достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Панченко Янни Сергіївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента —
0,000734%. Обіймала посаду члена Ревізійної комісії з 20.03.2015р. по
15.04.2017р.
- достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Кострицької Світлани Василівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,059458%. Обіймала посаду члена Ревізійної комісії з 20.03.2015р.
по 15.04.2017р.
- обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира
Леонiдовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних), строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,006606%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: провiдний економiст, голови Ревiзiйної комiсiї. На засіданні Ревізійної
комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», від 15.04.2017р. прийнято рішення обрати Головою
Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира Леонiдовича.
- обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Порохня Валентину Вікторівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),
строком на 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник відділу кадрів.
- обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Волощук Ольгу Петрівну
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком
на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,000734%.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: провідний економіст.
Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор ___________
Скарженець П.О.
			
М.П. 18.04.2017р.

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

дрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про
припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному складі обґрунтовані
пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді два роки. Особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному
капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (протокол загальних зборів від 13 квітня
2017 року) обрано ревізором Ангаткіну Ірину Гаврилівну. Особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі.
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: аудитор. Особу обрано на термін
до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор 	Редя Юрій Антонович

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261, Одеська обл., Саратський район, село Кулевча, вул. Болгарська, буд. 166
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4848) 2-23-34 / 0 (4848) 2-16-78
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: kulevcha-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (протокол загальних зборів від
13 квітня 2017 року) припинено повноваження ревізора Мідляр Олени Олексан-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО
«БРОКЕРСЬКА ФIРМА «БАСТМА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МАЛЕ
місцезнаходження, міжміський ПIДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА
код та телефон емітента
ФIРМА «БАСТМА», 14284413
Одеська, Приморський, 65045,
м. Одеса, провулок Нечипуренка,
4 0487859764,
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
18.04.2017
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу- www.bastma.jimdo.com
лярну річну інформацію
4. Найменування, код за
АУДИТОРСЬКО —
ЄДРПОУ аудиторської фірми, КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА
якою проведений аудит
«ГРАНТЬЕ» у виглядi ТОВ,
фінансової звітності
21026423
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент — акціонерне товариство). Емітент не є акціонерним
товариством
6. Інформація про дивіденди. Емітент не є акціонерним товариством
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
118246.7 120585.5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
90437.7
92928.6
Довгострокові фінансові інвестиції
20.2
20.2
Виробничі запаси
2676.8
2557.2
Сумарна дебіторська заборгованість
816.7
765.9
Грошові кошти та їх еквіваленти
24127.4
24130.0
Власний капітал
93512.4
95761.1
Статутний капітал
3000.0
3000.0
Нерозподілений прибуток (непокритий
173.7
310.1
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забеспечення 22712.1
22712.1
Поточні зобов'язання і забеспечення
2022.2
2112.3
Чистий прибуток (збиток)
(136.4)
(143.8)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

товариство «ЖЕСТ»,

Приватне акцiонерне

13457250, вул. Героїв Сталiнграду,
буд.169, м. Днiпро, Дніпропетровська, 49057, (0562) 38-69-33
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2017 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 13457250.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство Аудиторська фірма «Бухгалтер», 20279671
5. Інформація про загальні збори
01.04.2016, чергові
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:1.Обрання лічильної комісії.2.Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.4.Звіт
Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 5.Затвердження річного звіту Товариства.6.Затвердження порядку
розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій
редакції.8.Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.9.Прийняття рішення про попереднє схвалення
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Повідомлення про виникнення особливоїі нформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«ЖИТОМИРГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03344071
3. Місцезнаходження: 10002, м. Житомир, вул. Фещенка — Чопiвського,
буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)42-27-42; (0412) 34-44-72
(0412) 34-44-72
5. Електроннапоштова адреса: Maryna.Kucheruk@ztgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zt.104.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по
газопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» вiд 18.04.2017 (протокол засi
дання Наглядової ради №18/04-2017 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David
Antony Howard Brown) — представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNEROINVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 — Головою Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ». Посадова особа Девiд Ентонi Ховард Браун згоди на розкриття паспортних даних не надавав, представника кцiонера часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, не є афiлiйованою особою Товариства. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти
рокiв невiдома. Обрано Головою Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»
з 18.04.2017 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по
газопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» вiд 18.04.2017 (протокол
засiдання Наглядової ради №18/04-2017 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано члена
Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» Мiлькевича Вiталiя Павловича — представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE
ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927 — Секретарем Наглядової ради ПАТ
«ЖИТОМИРГАЗ». Посадова особа Мiлькевич Вiталiй Павлович згоди на розкриття паспортних даних не надавав, представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є афiлiйованою особою Товариства.
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв
вiдсутня. Обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»
з 18.04.2017 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння
Ющенко Валентин Iванович
			
(підпис)(ініціали та прізвищекерівника)
			
М.П. 20.04.2017

значних правочинів.Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів та переліку питань до порядку денного надійшли від Наглядової ради ПРАТ «ЖЕСТ».Питання порядку денного ухвалені, рiшення прийняті одноголосно згідно їх проектів та оформлені протоколом загальних
зборiв.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
2823,7
1966,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
112,9
154,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
2,8
4,5
Сумарна дебіторська заборгованість
1925,9
1533,8
Грошові кошти та їх еквіваленти
580
93,4
Власний капітал
918,5
522,9
Статутний капітал
105,4
105,4
Нерозподілений прибуток (непокритий
460,2
64,6
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечен0
0
ня
Поточні зобов'язання і забезпечення
1905,2
1443,7
Чистий прибуток (збиток)
395,6
-23,8
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні відо-

мості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «Регенерат»

2. Код за ЄДРПОУ: 13373004.
3. Місцезнаходження: 93118, м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Орджонікідзе (Незалежності), 128, телефон (050)476-23-86. 5. Електронна поштова адреса: reglis@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.regenerat.com.ua/ 7. Вид особливої інформації: Відомості про
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№
Дата
Гранична
Вартість
Співвідношення граничної
з/п прийняття сукупність
активів
сукупності вартості
рішення
вартості
емітента за
правочинів до вартості
правочинів
даними
активів емітента за
(тис. грн)
останньої
даними останньої річної
річної
фінансової звітності
фінансової
(у відсотках)
звітності
(тис. грн)
1
2
3
4
5
19.04.17р.
20000
4232
472,59
Зміст інформації: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «Регенерат», що вiдбулися 19.04.2017 року, прийнято рiшення дати попереднє узгодження Виконавчому органу (Директору) на укладення значних
правочинів купівлі-продажу регенерату, товарної гумової крихти, електроенергії, мазуту, робіт з виготовлення регенерату із давальницької сировини на суму, що перевищує 25% активів товариства протягом одного року з
дати прийняття такого рішення. Проекти договорів таких правочинів попередньо письмово узгоджувати з Наглядовою радою. Гранична сукупність вартості правочинів 20000(тис. грн)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 2297117 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 2297117
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення — 2297117 штук, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборiв. кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «ПРОТИ» прийняття рiшення — 0 штук, 0% голосуючих
акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.

Приватне акціонерне товариство
«Центр комп’ютерних технологій
«ІнфоПлюс»

Річна інформація емітента
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство «Центр
емітента, код за ЄДРПОУ,
комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»,
місцезнаходження,
ЄДРПОУ: 16400836, адреса: 02660,
міжміський код та телефон м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена
емітента
Сверстюка, 15, тел.: 0445177865
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
20.04.2017
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено infoplus.kiev.ua
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне
товариство
«Інструментмаш»
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Інструментмаш», 25017987, вул. Набережна Заводська, буд. 7, м. Дніпро, Дніпропетровська, 49600,
(0562) 8-69-33.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2017 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 25017987.infosite.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЛАНТЕРЕЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01552517
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ вул.Куренiвська, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4196989 (044) 4196989
5. Електронна поштова адреса: galantereya@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: galantereya.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Прийняття рішення про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття Наглядовою радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 18.04.2017 (Протокол №5/17 від
18.04.2017);
Дата прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів:
05.04.2017;
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 05.05.2017;
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн.): 837113 грн.;
Строк виплати дивідендів: початок 20.04.2017 — кінець 20.09.2017;
Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному
обсязі.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Гнатенко Валерій Іванович, 18.04.2017 р.

Приватне акціонерне
товариство
«Книжкова друкарня
наукової книги»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Книжкова друкарня наукової книги»,
02475724, вул. Терещенківська, 4, літ. «Б», м.Київ, 01004,
(044) 537-51-00.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://02475724.infosite.com.ua/.

Приватне акціонерне
товариство
«Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів»
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», 00374048, вул. Молодогвардійська, буд. 1, м. Дніпро,
Дніпропетровська, 49800, (056) 374-93-30
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2017 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 00374048.infosite.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне
товариство «Лiнде Газ Україна», 05761850, вул. Кисне-

ва, буд. 1, м. Днiпро, Дніпропетровська, 49074, (056) 795-15-01
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2017 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.linde.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Профіт», 35985208
5. Інформація про загальні збори
14.04.2016, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 2. Звіт Правління та прий
няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 3. Звіт
Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 5. Затвердження
річного звіту Товариства. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку та
покриття збитків Товариства. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. 8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції. 9. Прий
няття рішення про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної
комісії Товариства. 10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів та

Приватне акціонерне товариство
«Мега-ресурс»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Мега-ресурс»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30791770
емітента
3. Місцезнаходження емітента
84333, Донецька, м. Краматорськ,
вул. Ярослава Мудрого, 29
4. Міжміський код, телефон та факс
(06264) 7-14-56, (06264) 7-13-12
емітента
5. Електронна поштова адреса
at59@atrep.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використо30791770.infosite.com.ua
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб
2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «Мега-ресурс»
(Протокол №2/17 від 18.04.2017 р.), відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Призначено: Голову Наглядової ради — Чонкова Івана Костадінова
(згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення засідання Наглядової ради Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Строк на який призначено
особу — 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймав посади — Виконавчий директор ТОВ «Краматорськтеплоенерго», з 2015 року — директор ТОВ «КонтурГлобал Україна».
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Директор ПрАТ «Мега-ресурс»
Стоцький О.А., 18.04.2017

Приватне акцiонерне товариство
«Страхова група»ТАС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
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переліку питань до порядку денного були внесені Наглядовою радою
ПАТ «Лінде Газ Україна». Питання порядку денного ухвалені, рiшення прий
няті одноголосно згідно їх проектів та оформлені протоколом.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
1936586
1830052
Основні засоби (за залишковою вартістю)
254596
267263
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
30607
28504
Сумарна дебіторська заборгованість
357402
336464
Грошові кошти та їх еквіваленти
16642
14553
Власний капітал
-341455
-154272
Статутний капітал
433574
433574
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-782725
-595542
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1869303
1900638
Поточні зобов'язання і забезпечення
408738
83686
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,1511
-0,2594
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,1511
-0,2594
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1238781604 1238781604
Протягом звітного періоду цінні папери власних випусків не викупались.
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
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «АСОЦІАня, міжміський код та телефон
ЦІЯ ОКО», 23534891, Народного
емітента
Ополчення, 1, м. Київ,
Солом'янський, 03151, Україна,
0444288324
2. Дата розкриття повного тексту
19.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.ndt.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДIГ",

код за ЄДРПОУ 23189879, Запорізька, Днiпровський, 69089,
м. Запорiжжя, вул. Пiщана, буд.3,
офiс 14 0612-28-74-47,
2. Дата розкриття повного тексту річ- 15.04.2017
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
deg.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Страхова група»ТАС», 30115243, Київська обл. Святошинський р-н
03062 мiсто Київ проспект Перемоги, 65, 044 536 00 20
2. Дата розкриття повного тексту річноїі нформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.tas-insuranse.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне
товариство Київське
автотранспортне підприємство
«Укрпродконтракт»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»
2. Код за ЄДРПОУ: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м. Київ, Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс(044) 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ з/п
Дата
Повне найменування
Повне найменування
вчинення дії акціонерного товариства до
акціонерного
зміни
товариства після
зміни
1
2
3
4
1
14.04.2017
Публічне акціонерне
Приватне акціонерне
товариство «Київське
товариство «Київське
автотранспортне підприємавтотранспортне
ство «Укрпродконтракт»
підприємство
«Укрпродконтракт»
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) прийнято рішення змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства
на приватне акціонерне товариство.
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в ЄДР — 14.04.2017р.;
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Шрамко Ігор Леонідович

Публiчне акцiонерне
товариство «Полонина»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2016 рік ПАТ «Полонина»

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Полонина», код за ЄДРПОУ 02970984, 79035 м. Львiв
вул. Зелена, 162, Тел. (032) 270 20 55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: polonyna.pat.lviv.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Львiвський аудит», код за ЄДРПОУ 23273456
5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори
не скликалися.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
(тис.грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
2539
2309
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1635
1613
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
177
205
Сумарна дебіторська заборгованість
539
358
Грошові кошти та їх еквіваленти
81
20
Власний капітал
2247
1991
Статутний капітал
45
45
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-139
-413
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
292
318
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
3.657
0.78
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
3.054
0.647
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
89702
89702
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені протягом номінальна
0
0
звітного періоду
вартість
у відсотках від
статутного
0
0
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»
Код за ЄДРПОУ: 31760880
Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
Міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-87-02
Електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://emitent.nzto.co/
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
14.04.2017 року, на підставі повідомлення акціонера про заміну представника в Наглядовій раді, у складі посадових осіб емітента відбулися
наступні зміни:
1. Припинено повноваження: Аскольдов Євген Юлійович, представник
акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ
19093004), паспорт СА № 351835 виданий 05.02.1997 року
Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, член Наглядової ради ПрАТ «НЗТО», перебував на посаді з 29.04.2016 року до 14.04.2017

року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., припинено
повноваження у зв’язку із заміною представника акціонера в Наглядовій
раді, підставою припинення повноважень є повідомлення акціонера про
заміну представника в Наглядовій раді Товариства (отримане 14.04.2017р.),
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Набуто повноважень: Перетятко Віталій Анатолійович, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004), паспорт
АЕ №482252 виданий 11.02.1997 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, член Наглядової ради ПрАТ «НЗТО», набуто повноважень на термін до 29.04.2019 року, протягом останніх п’яти років обіймав
посади: провідний спеціаліст з фінансово-економічної безпеки; частка, якою
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій 0 шт., підставою набуття повноважень є повідомлення акціонера про заміну представника
в Наглядовій раді Товариства (отримане 14.04.2017р.), 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.
Голова правління 	Атанасов Артем Юрійович.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО
ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І
МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «ПОЛІМЕТ»

(Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, Код
ЄДРПОУ 13914693)
ПАТ «Полимет» повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться 22 травня 2017 року
о 12:00 годині за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, кабинет директора
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись 22 травня 2017 року з 11.20 до 11.50 години за місцем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно
мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково
документ, що посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах
- станом на 24 годину 16 квітня 2017р.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження
регламенту роботи загальних зборів товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017р.
3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
7. Про визначення типу Товариства у зв`язку із приведенням діяльності
Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі
пов`язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р. та затвердження нової редакції Статуту.
9. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження
їх у новій редакції у зв`язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підпиПовідомлення 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 акціонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство «Новокаховський завод
силiкатної цегли»

05520359
74900, Нова Каховка, Iндустрiальна, 13
(05549)4-51-32 (05549)4-51-32
nkzsk@kahovka.net
nk-tsegla.in.ua
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

сання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
15. Прийняття рішення про обрання Ревізора.
16. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором та обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраним ревізором..
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
18. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Директором Товариства та обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правового договору, що укладатиметься з Директором Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного
загальних зборів розміщена на http://polimet.uaprom.net/
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення зборів - у
робочі дні з 10.00 до 15.00 години, у день проведення зборів з 11.20 до
11.50 години за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область,
м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, кабінет директора..
Підсумки голосування з питань порядку денного зборів будуть доведені
до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці http://polimet.
uaprom.net/ протягом 10 робочих днів після закриття зборів.
Довідки за телефоном: (4849) _3-57-49, відповідальна особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - Костюк Дмитро Миколайович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Полімет» за 2016 рік
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1328,8
1068,8
Основні засоби
814,4
285
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
433,3
206,2
Сумарна дебіторська заборгованість
63,1
548,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
7,0
20,2
Нерозподілений прибуток
206,9
164,9
Власний капітал
237,1
195,1
Статутний капітал
30,2
30,2
Довгострокові зобов’язання
398,1
873,7
Поточні зобов’язання
398,1
873,7
Чистий прибуток (збиток)
1,7
8,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
3015825
3015825
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
8
7
(осіб)
II. Текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Слiпого Олександра
Сергiйовича згiдно протоколу № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «НК ЗСЦ» вiд 14.04.2017 р. На посадi перебував з 30.04.2015 р. по
14.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Обрано Головою Наглядової ради Слiпого Олексiя Сергiйовича
згiдно протоколу № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НК
ЗСЦ» вiд 14.04.2017 р. строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 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 згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
директор
________
Слiпий Сергiй Миколайович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2017
		
(дата)

Приватне акцiонерне товариство “Вiнницьке СКТБ ОПК”
Річна інформація емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Вiнницьке СКТБ ОПК",
місцезнаходження, міжмісь00243872, 21021,
кий код та телефон емітента Вінницька область,
мiсто Вiнниця, проспект Юностi, 18,
(0432) 46-73-48

80

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

20.04.2017

http//:sktbopk.vn.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Будiвельнi матерiали та будiвництво”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне
товариство "Будiвельнi
матерiали та будiвництво"
2. Код за ЄДРПОУ
01235047
3. Місцезнаходження
51900, м.Кам'янське, вул.
Дорожна, 64
4. Міжміський код, телефон та
0569590824 0569590834
факс
5. Електронна поштова адреса
vatbmb@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
01235047.smida.gov.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017 р. протокол № 24 прийнято
рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Скирди
Василя Вiталiйовича, акцiонера. Пiдставою внесення змiн до персонального складу посадових осiб є переобрання складу Наглядової ради.
Особа була обрана членом Наглядової ради 20.04.2016р., протокол
№ 23 на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Рiшенням
Наглядової ради 20.04.2016р. протокол №1 Скирду Василя Вiталiйовича
обрано Головою Наглядової ради. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 20.04.2016 р. Особа не дала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента
– 5,3084%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017р. протокол № 24 прийнято
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради, представника акцiонера, Шильцової Олени Анатолiївни. Пiдставою внесення
змiн до персонального складу посадових осiб є переобрання складу Наглядової ради. Особа була обрана 20.04.2016р., протокол № 23 на строк
до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Особа перебувала на
посадi з 20.04.2016 р. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента .
Непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017р. протокол № 24 прийнято
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради, акцiонера
Ларiної Алевтiни Вiкторiвни. Пiдставою внесення змiн до персонального
складу посадових осiб є переобрання складу Наглядової ради. Особа
була обрана 20.04.2016р., протокол № 23 на строк до наступних рiчних
загальних зборiв акцiонерiв. Особа перебувала на посадi з 20.04.2016 р.
Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа
володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0102 %. Особа перебувала на посадi з 20.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017 р., протокол № 24 прийнято
рiшення про обрання члена Наглядової ради Скирди Василя Вiталiйовича
строком на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради, протокол №1 вiд
18.04.2017р. Скирду Василя Вiталiйовича обрано Головою Наглядовою
ради. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 275638, що складає
5,3084%. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв - директор ТОВ Фiрма «Пiрамiда». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання
складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017 р., протокол № 24 прийнято
рiшення про обрання члена Наглядової ради Ларiної Алевтiни Вiкторiвни
строком на 3 роки. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних
даних.. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 528 акцiй,
що складає 0,0102%.. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв – спецiалiст по корпоративному управлiнню

ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання
складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017 р., протокол № 24 прийнято
рiшення про обрання члена Наглядової ради – Шильцової Олени
Анатолiївни, представник акцiонера Пiльгуй Iнни Володимирiвни строком на 3 роки. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – начальник
виробництва ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво», iнженер з охорони працi ТОВ фiрма «Пiрамiда», начальник виробництва ТОВ фiрма
«Пiрамiда». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017р. протокол № 24 прийнято
рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Павлової Тетяни Павлiвни. Пiдставою внесення змiн до персонального складу
посадових осiб є закiнчення строку повноважень. Особа не дала згоди
на розкриття своїх паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента . Особа перебувала на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«Будiвельнi матерiали та будiвництво» 18.04.2017р. протокол № 24
прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної
комiсiї Зубрицької Юлiї Юрiївни. Пiдставою внесення змiн до персонального складу посадових осiб є закiнчення строку повноважень.
Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не
володiє часткою у статутному капiталi емiтента . Особа перебувала на
посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«Будiвельнi матерiали та будiвництво» 18.04.2017 р. протокол № 24
прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної
комiсiї Недавнiй Iрини Сергiївни. Пiдставою внесення змiн до персонального складу посадових осiб є закiнчення строку повноважень.
Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не
володiє часткою у статутному капiталi емiтента . Особа перебувала
на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017 р. протокол № 24 прийнято
рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Павлової Тетяни Павлiвни
строком на 3 роки. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї, протокол №1 вiд
18.04.2017р., Павлову Тетяну Павлiвну обрано Головою Ревiзiйної
комiсiї. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – головний бухгалтер
ТОВ Фiрма «Пiрамiда», непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«Будiвельнi матерiали та будiвництво» 18.04.2017 р. протокол № 24
прийнято рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Зубрицької
Юлiї Юрiївни. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – iнженер
- програмiст ТОВ Фiрма «Пiрамiда». Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання
складу посадових осiб.
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi
матерiали та будiвництво» 18.04.2017р. протокол № 24 прийнято
рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Недавнiй Iрини Сергiївни.
Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не
володiє часткою у статутному капiталi емiтента Iншi посади, якi обiймала
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – головний економiст вiддiлу ПАТ
«Промiнвестбанк». Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Голова правлiння Скирда Вiталiй Максимович 18.04.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтербуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 30649879
3. Місцезнаходження: 79071 м.Львів, вул. Щирецька,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2440006, (032)2440006
5. Електронна поштова адреса: buh@10.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://interbud.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
За рішенням Загальних Зборів Учасників ТзОВ «Інтербуд» від
18.04.2017р., протокол №18-04/17, на підставі заяви про звільнення за
угодою сторін зг. ст.36 КЗпП України, звільнено з 20.04.2017р. Андріанова
Антона Євгеновича, який перебував на цій посаді з 03.12.2015р. за сумісництвом. Часткою у статутному фонді не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено з посади головного бухгалтера товариства з 20.04.2017р.
Малішевську Уляну Тарасівну, за угодою сторін, ст.36 КЗпП України зг. наказу №22к від 19.04.2017р., на підставі заяви , перебувала на цій посаді з
01.07.2006р. Часткою у статутному капіталі не володіє. Судимостей за корисливі чи посадові злочини не має
Призначено з 21.04.2017р. на посаду директора ТзОВ «Інтербуд» за
сумісництвом, Полякова Марата Юхимовича на підставі його заяви та рішення Загальних Зборів Учасників від 18.04.2017р., протокол №18-04/17
від 18.04.2017р. для забезпечення здійнення господарської діяльності Товариства, у зв'язку із звільненням попереднього директора. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 9%, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаду призначений
безстроково.
Досвід роботи за останні п'ять років : з 01.07.2006р. і на даний час
основне місце праці ТзОВ «Торгівельна мережа «Десятка», м. Львів., обіймає посаду генерального директора. З 01.04.2009р. директор ТзОВ «Інвестбуд» м.Львів з за сумісництвом.
Призначено на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Інтербуд» з
21.04.2017р. Парандій Оксану Володимирівну , безстроково, зг. наказу
№24к від 19.04.2017р., на підставі поданої заяви. Призначена для забезпечення діяльності товариства, у зв'язку із звільненням попереднього головного бухгалтера. Часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Досвід роботи за останні п'ять років: ТзОВ «Свитязь», м.Львів, головний бухгалтер з 08.04.2008р. по 21.11.2013р.. Бухгалтер ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», м.Львів з 26.11.2013р. по 28.02.2014р. З 03.03.2014р. переведена на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності ПАТ «Нова лінія» м.Львів , де і працює на даний час за основним місцем праці.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 	Андріанов А.Є.
19.04.2017

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАемітента,
РИСТВО «РІВНЕЕЛЕВАТОРкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код БУД», 05499180, 33009, Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Бiла, 35а, (0362) 26-15-80
та телефон емітента
2.Дата розкриття повного 18.04.2016 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3.Адреса сторінки в
elevatorbud.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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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 акціонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Новокаховський завод
силiкатної цегли»

05520359
74900, Нова Каховка,
Iндустрiальна, 13
(05549)4-51-32 (05549)4-51-32

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
nkzsk@kahovka.net
6. Адреса сторінки в мережі
nk-tsegla.in.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7.Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання
згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу № 1 чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НК
ЗСЦ» вiд 14.04.2017 р.прийняте рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв директору ПрАТ «НК ЗСЦ» у розмiрi до
100000000,00 грн.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
директор
_________
Слiпий Сергiй Миколайович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2017
		
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Новокаховський завод
силiкатної цегли»

05520359
74900, Нова Каховка,
Iндустрiальна, 13
(05549)4-51-32 (05549)4-51-32

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова
nkzsk@kahovka.net
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
nk-tsegla.in.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу № 1 чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НК
ЗСЦ» вiд 14.04.2017 прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв директору ПрАТ «НК ЗСЦ» у розмiрi до 100000000,00
грн.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
директор
__________
Слiпий Сергiй Миколайович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2017
		
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ДIГ"

23189879
69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана,
буд. 3, офiс 14
0612-28-74-47 0612-28-74-47

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова
deg@deg.com.ua
адреса
deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 18.04.2017 (протокол №б/н),
було прийнято рiшення про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з
18.04.2017 по 17.04.2018, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ
«ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят
мiльйонiв) грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/
відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купiвлiпродажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання
iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому
числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту,
факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 100 000 000,00 (ста
мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин);
- укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний
договір (контракт, iнший правочин).
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 10 149 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1477,98%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1500 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1200 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення – 1200 шт.,
«проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Кац Олександр Борисович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(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, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство "Випробуня, міжміський код та телефон
вальний центр "ТЕСТ",
емітента
24585152, м. Київ , Дарницький,
02099, Київ, Бориспiльська, 9
(095) 728-88-18,
2. Дата розкриття повного тексту 18.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- 24585152.smida.gov.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію

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
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ДIГ"

23189879
69089, м. Запорiжжя, вул.Пiщана,
буд.3, офiс 14
4. Міжміський код, телефон та факс 0612-28-74-47 0612-28-74-47
5. Електронна поштова адреса
deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, deg.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 18.04.2017 (протокол №б/н),
було прийнято рiшення про затвердження (схвалення) укладеного Товариством у 2016 роцi значного правочину предметом якого є постачання продукцiї
та/або обладнання виробничо-технiчного призначення (далi - товар).
Ринкова вартiсть товару, що є предметом вказаного правочину, складатиме 14 063 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 10 149 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi товару, що є предметом вказаного правочину, до вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 138,57%.
Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного, що
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Кац Олександр Борисович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ДIГ"

23189879
69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана,
буд. 3, офiс 14
4. Міжміський код, телефон та факс 0612-28-74-47 0612-28-74-47
5. Електронна поштова адреса
deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- deg.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 18.04.2017 (протокол №б/н),
було прийнято рішення про припинення з 18 квiтня 2017 р. повноважень Ре
вiзора АТ «ДIГ» Столяренко Свiтлани Олексiївни у зв’язку iз закiнченням строку
на який її було обрано, акцiями Товариства не володiє, перебувала на посадi з
30.03.2013 по 18.04.2017, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 18.04.2017 (протокол
№б/н), було прийнято рiшення про обрання з 19 квiтня 2017 р. Ревiзором
АТ «ДIГ» Чернiкову Тетяну Анатолiївну строком на три роки. Чернiкова Т.А.
акцiями Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду провiдного економiста, головного бухгалтера. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Кац Олександр Борисович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з обмежекод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ною вiдповiдальнiстю
міжміський код та телефон
"Iнвест-Будресурс",
емітента
33599166м. Київ , Печерський, 01015,
м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
(044) 528-04-19,
2. Дата розкриття повного тексту річ- 18.04.2017
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.invest-budresurs.informs.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство
з
обмеженою
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група
- фізичної особи - підприємця), якою «АСКР», 31747036 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
проведений аудит фінансової
Група «АСКР», 31747036
звітності
5. Інформація про загальні збори (роз- Емітент не є акціонерним товариділ заповнюється у випадку, якщо емі- ством
тент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016 рік.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з обмежекод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ною вiдповiдальнiстю
міжміський код та телефон
"Сервiс-Технобуд" ,
емітента
33744388м. Київ , Печерський, 01042,
м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 5
(044) 528-06-90,
2. Дата розкриття повного тексту річ- 18.04.2017
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.st.informs.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство
з
обмеженою
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група
- фізичної особи - підприємця), якою «АСКР», 31747036 Товариство з обмепроведений аудит фінансової звітнос- женою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
Група «АСКР», 31747036
ті
5. Інформація про загальні збори (роз- Емітент не є акціонерним товариділ заповнюється у випадку, якщо емі- ством
тент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
203094
177312
Основні засоби (за залишковою вартістю)
162
143
Довгострокові фінансові інвестиції
43725
49492
Запаси
116857
44950
Сумарна дебіторська заборгованість
6059
18230
Грошові кошти та їх еквіваленти
6276
12606
Власний капітал
-38132
-16768
Статутний капітал
16389
16389
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-54521
-33157
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
45253
45253
Поточні зобов'язання і забезпечення
195973
148827
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
788
випусків, викуплені протягом вартість
у відсотках від
0
4.8
звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1360356 836658
Основні засоби (за залишковою вартістю)
33761
1258
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
843840
479103
Сумарна дебіторська заборгованість
230232
148760
Грошові кошти та їх еквіваленти
9721
39103
Власний капітал
439294
208948
Статутний капітал
600000
374990
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-160706 -161042
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
460707
460707
Поточні зобов'язання і забезпечення
460355
167003
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних загальна номінальна
750
0
випусків, викуплені про- вартість
0,002
0
тягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНСТАР»

(код за ЄДРПОУ 23464995, місцезнаходження: 61002, м. Харків,
вул. Дарвіна, буд.20)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 23 травня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Харків,
вул.Дарвіна, буд.20, кімн. № 105. Реєстрація учасників відбудеться з
16.45 до 17.15 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на
17.05.2017.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про припинення шляхом перетворення.
4. Про призначення (покладання функції) комісії по припиненню (перетворенню).
5. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих документів Товариства-правонаступника.
6. Про порядок і умови здійснення перетворення.
7. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товаристваправонаступника.
8. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають
цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів
про перетворення.
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9. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами.
10. Про затвердження плану перетворення.
11. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
13. Про виплату дивiдентiв.
14. Про поточні господарські справи товариства.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул.Дарвіна,
буд.20, кімн. № 105). Відповідальна особа – генеральний директор Перекрестов А.Г. В день проведення зборів ознайомитись з документами
можливо за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: ао-constar.сom/emitent.php.
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.
Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!
Телефон для довідок: 057-7142085
Генеральний директор

Перекрестов А.Г.

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ВАРИСТВО "ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ"

00121146
01004, м. Київ , вул. Пушкiнська, 27
044-499-65-55 044-499-65-57
darvay@utem.kiev.ua
www.utem-group.com

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - припинено повноваження голови наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» Коваля Валерiя Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з припиненням повноважень членiв наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
товариства згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства - 13,9457 %. Коваль В.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена наглядової ради перебував з 11.04.2014р. по 14.04.2017 р. Нiкого замiсть
звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» Снiгура Олександра Миколайовича
(не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з припиненням
повноважень членiв наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв товариства згiдно вимог чинного законодавства України. Частка,
якою особа володiє в статутному капiталi товариства – 12,5790 %.
Снiгур О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена наглядової ради перебував з 11.04.14р. по 14.04.2017р.
Нiкого замiсть звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» Голодинця Вiктора Михайловича (не
надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з припиненням повноважень членiв наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
товариства згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства - 7,4342%. Голодинець В.М.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi
члена наглядової ради перебував з 11.04.14 р. по 14.04.2017 р. Нiкого
замiсть звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» Антонщука Миколи Костянтиновича
(не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з припиненням
повноважень членiв наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв товариства згiдно вимог чинного законодавства України. Частка,
якою особа володiє в статутному капiталi товариства - 2,8464 %. Антонщук М.К. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi члена наглядової ради перебував з 11.04.2014 р. по 14.04.2017 р.
Нiкого замiсть звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» Руденка Михайла Григоровича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), у зв'язку з припиненням повноважень членiв наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
товариства згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою
володiє в статутному капiталi товариства – 8,0176%. Руденко М.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена
наглядової ради перебував з 11.04.14 р. по 14.04.2017 р. Нiкого замiсть
звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО

ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - припинено повноваження голови
ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» Ковбик Олени Миколаївни (не надала згоди на розкриття
паспортних даних), у зв'язку з припиненням повноважень членiв ревiзiйної
комiсiї за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства та черговим обранням нового складу ревiзiйної комiсiї згiдно вимог чинного законодавства України.
Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства - 0,0010%. Ковбик О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На
посадi голови ревiзiйної комiсiї перебувала з 11.04.14р. по 14.04.2017 р.
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - на посаду члена ревiзiйної
комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» обрано (призначено) Ковбик Олену Миколаївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з обранням Загальними зборами акцiонерiв товариства нового складу ревiзiйної комiсiї. Частка,
якою особа володiє в статутному капiталi товариства - 0,0010%. Ковбик О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обрано на строк - до припинення повноважень загальними зборами товариства. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник планово-аналiтичного вiддiлу, голова ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - припинено повноваження члена
ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» Кравченка Григорiя Iллiча (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з припиненням повноважень членiв ревiзiйної комiсiї за
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства та черговим обранням нового
складу ревiзiйної комiсiї згiдно вимог чинного законодавства України. Частка,
якою особа володiє в статутному капiталi товариства - 0,0224%. Кравченко Г.I.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена ревiзiйної комiсiї перебував з 11.04.14р. по 14.04.2017 р.
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - на посаду члена ревiзiйної
комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» обрано (призначено) Кравченка Григорiя Iллiча (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з черговим обранням
Загальними зборами акцiонерiв товариства нового складу ревiзiйної комiсiї
згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє в
статутному капiталi товариства - 0,0224%. Кравченко Г.I. непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на строк - до
припинення повноважень загальними зборами товариства. Посади, якi
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець, член
ревiзiйної
комiсiї
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме – припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» Цушко Василя Яковича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з припиненням повноважень
членiв ревiзiйної комiсiї за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства та обранням Загальними зборами акцiонерiв нового складу ревiзiйної
комiсiї згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа
володiє в статутному капiталi товариства – 0.331%. Цушко В.Я. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена
ревiзiйної комiсiї перебувала з 11.04.14р. по 14.04.2017 р.
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» вiд 14.04.2017, а саме - на посаду члена ревiзiйної комiсiї
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ» обрано (призначено) Цушко Василя Яковича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з обранням Загальними зборами
акцiонерiв товариства нового складу ревiзiйної комiсiї згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства – 0.331%. Цушко В.Я. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на строк - до припинення повноважень загальними зборами
товариства. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: член ревiзiйної
комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО
ЕНЕРГОМОНТАЖ», старший виконавець робiт ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ».
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
Стальний А.В.
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016 рік.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з обмежекод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ною вiдповiдальнiстю
міжміський код та телефон
"Будспецсервiс", 32555547
емітента
м. Київ , Печерський, 01103, м. Київ,
вул. Михайла Драгомiрова, буд. 16,
прим. 270 (044) 2200022,
2. Дата розкриття повного тексту
18.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.bss.informs.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство
з
обмеженою
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група
- фізичної особи - підприємця), якою «АСКР», 31747036 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
проведений аудит фінансової
Група «АСКР», 31747036
звітності
5. Інформація про загальні збори (роз- Емітент не є акціонерним товариділ заповнюється у випадку, якщо емі- ством
тент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
2452833 1538860
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6728
3561
Довгострокові фінансові інвестиції
70635
69135
Запаси
808923
485393
Сумарна дебіторська заборгованість
712023
275468
Грошові кошти та їх еквіваленти
27220
24811
Власний капітал
-239441 -608822
Статутний капітал
600000
306101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-839441 -864923
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1131362 1130637
Поточні зобов'язання і забезпечення
1560912 1017045
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних загальна номінальна
296164
205262
випусків, викуплені про- вартість
49,36
67,05
тягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I.

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖМІЇВСЬКЕ».

2. Код за ЄДРПОУ: 00846122. 3. Місцезнаходження: 07230 с. Жміївка вул. Центральна, буд. 5. 4. Міжміський код, телефон та факс:
(04591) 21-2-46 21-2-37. 5. Електронна поштова адреса: at50@
atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 00846122.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. II. Текст повідомлення. Згiдно реєстру власників іменних
цінних паперів емітента, складеного ПАТ
«НДУ» станом на
11.04.2017р. та отриманого емітентом 18.04.2017р., вiдбулись
наступнi змiни:
1. Розмiр частки власника «фізична особа» до змiн складав
26,97438% у загальнiй кiлькостi акцiй та 32,325867% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiн складає 0% у загальнiй кiлькостi
акцiй та 0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
2. Розмiр частки власника «фізична особа» до змiн складав
18,11943% у загальнiй кiлькостi акцiй та 21,714157% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiн складає 0% у загальнiй кiлькостi
акцiй та 0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій.
3. Розмiр частки власника «фізична особа» до змiн складав
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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

ПАТ "Український
науково-дослiдний i
проектноконструкторський
iнститут побутового
машинобудування"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14309505
емітента
3. Місцезнаходження емітента
84322 м. Краматорськ
вул. Шкiльна, 117
4. Міжміський код, телефон та факс (062)341-42-16 (062)341-42-16
емітента
5. Електронна поштова адреса
bfo@pobutmash.dn.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.pobutmash.dn.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй
2. Текст повідомлення
Дата зміни 18.04.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює
облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером згідно з
інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитарія України
18.04.2017 року вих. № 133900зв. Частка акціонера ПАТ «НОРД», Код за
ЄДРПОУ 13533086, місцезнаходження 84322, Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Шкільна, 117. У загальній кількості акцій змінилася з 120740 штук, що складає 59.16% до 0 штук, що складає 0.000%, у тому числі частка у загальної
кількості голосуючих акцій змінилася з 59.16% до 0.000%.
Дата зміни 18.04.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
згідно з інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитарія
України 18.04.2017 року вих. № 133900зв. Частка акціонера ПРАТ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС», Код за ЄДРПОУ 32289675, місцезнаходження 01032, м. Київ,
вул. Саксаганського, 107/47 Б. У загальній кількості акцій змінилася з 0 штук,
що складає 0.000% до 120740 штук, що складає 59.16%, у тому числі частка
у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 59.16%.
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 ____________ Горiн Олександр Миколайович
М.П.

11,85735% у загальнiй кiлькостi акцiй та 14,209742% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiн складає 0% у загальнiй кiлькостi
акцiй та 0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій.
4. Розмiр частки власника «фізична особа» до змiн складав
9,60332% у загальнiй кiлькостi акцiй та 11,508537% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiн складає 0% у загальнiй кiлькостi
акцiй та 0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій.
5. Розмiр частки власника «фізична особа» до змiн складав
9,21772% у загальнiй кiлькостi акцiй та 11,046432% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiн складає 0% у загальнiй кiлькостi
акцiй та 0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій.
6. Розмiр частки власника «фізична особа» до змiн складав 0% у
загальнiй кiлькостi акцiй та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй, пiсля змiн складає 52,430463% у загальнiй кiлькостi акцiй та
62,832192% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій.
7. Розмiр частки власника «фізична особа» до змiн складав 0% у
загальнiй кiлькостi акцiй та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй, пiсля змiн складає 30,678395% у загальнiй кiлькостi акцiй та
36,764710% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій.
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування
посади: Директор Грищенко Володимир Миколайович.
18.04.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПIДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПIДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА»
2. Код за ЄДРПОУ 04691254
3. Місцезнаходження 01033 м.Київ Паньківська,11
4. Міжміський код, телефон та факс (044)288-21-27 (044)288-32-91
5. Електронна поштова адреса samoylenko.t@ugipro.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://giproshtuv.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 Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними
зборами акціонерів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 10 порядку денного
річних загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017 р..
Посадова особа Деркач Олександр Вікторович (паспорт: серія СМ номер 190334 виданий 17.12.1999 р. МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС
України в Київській обл.), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними
зборами акціонерів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 10 порядку денного
річних загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017 р..
Посадова особа Богуцький Олександр Андрійович (паспорт: серія ТТ
номер 278578 виданий 27.03.2015 р. Шевченківським РВ ГУДМС України в
місті Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними
зборами акціонерів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 10 порядку денного
річних загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017 р..
Посадова особа Шидлик Тарас Зіновійович (паспорт: серія СН номер
103675 виданий 16.02.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві),
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів
ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Обрання посадової особи виконано
на підставі п. 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та протоколом Наглядової ради від 14.04.2017 року №б/н.
Деркач Олександр Вікторович (паспорт: серія СМ номер 190334 виданий 17.12.1999 р. МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській
обл.) обрано на посаду Голова Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на
який обрано особу: 1 рік.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: 2012р.-2013р. ТОВ «Істван», провідний аналітик департаменту
бізнес-аудиту та управління ефективністю; з 2013р.- ТОВ «Старлайт Ме-

діа», керівник напрямку бюджетування та звітності.Особа не є акціонером,
Голова Наглядової ради є представником акціонера «ДЖЕРАМІНО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (Кіпр).
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів
ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Обрання посадової особи виконано
на підставі п. 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Богуцький Олександр Андрійович (паспорт: серія ТТ номер 278578 виданий 27.03.2015 р. Шевченківським РВ ГУДМС України у м. Києві) обрано
на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано
особу: 1 рік.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
з 2010р..- Директор-Президент МК ТРК «ICTV».Особа не є акціонером,член
Наглядової ради є представником акціонера «ДЖЕРАМІНО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (Кіпр).
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів
ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Обрання посадової особи виконано на
підставі п. 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Шидлик Тарас Зіновійович (паспорт: серія СН номер 103675 виданий
16.02.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду
Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.Строк, на який обрано особу:1 рік.Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: з 2008р.. ТОВ «Старлайт Медіа», фінансовий директор.Особа не є акціонером,член Наглядової ради є представником акціонера «ДЖЕРАМІНО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (Кіпр).
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів
ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Обрання посадової особи виконано
на підставі п. 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Максимчук Анатолій Олександрович (паспорт: серія СК номер 292486
виданий 02.08.1996 р. МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській обл.) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк,
на який обрано особу: 1 рік.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 р. ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», заступник
Голови правління.Особа не є акціонером, член Наглядової ради є представником акціонера «ДЖЕРАМІНО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (Кіпр), є
незалежним директором.
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів
ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 14.04.2017 р.Обрання посадової особи виконано
на підставі п. 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Бондаренко Євгеній Анатолійович (посвідка на постійне проживання в
Україні : серія ІН номер 055347 видана 22.08.2014 р., орган, який видав посвідку: 8001) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк,
на який обрано особу: 1 рік.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2012р. ТОВ «Старлайт Медіа», головний операційний директор.Особа не є акціонером, член Наглядової ради є представником акціонера «ДЖЕРАМІНО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (Кіпр), є незалежним
директором.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» Кокошин О.В.
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника)
					
18.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕКЛАМА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента.I.Загальні відомості 1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМА».2. Код за ЄДРПОУ03052138.
3. Місцезнаходження: 04071, м. Київ Верхній Вал, 2, літера А.4. Міжміський
код, телефон та факс(044) 462-59-30 5. Електронна поштова
адресаreklama@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації03052138.
smida.gov.ua.7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб

емітента.II. Текст повідомлення:14.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Реклама» прийнято рішення
(Протокол № 1 від 14.04.2017р.) про припинення повноважень у зв’язку з
закінченням строку повноважень наступних членів Наглядової ради ПрАТ
«Реклама»:-Шафалович Семен Семенович (згоди на розкриття паспортних
даних не надано).Посадова особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі
17,6634%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. - Бєліченко
Сергій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). По-
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№75, 20 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
садова особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 15,713%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: три роки. -Подорожна Любов Іванівна(згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 24,5878%.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:
три роки. 14.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Реклама» прийнято рішення (Протокол № 1 від
14.04.2017р.) про обрання на посаду Члена Наглядової ради
наступнихкандидатів:-Шафалович Семен Семенович (згоди на розкриття
паспортних даних не надано).Посадова особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 17,6634%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.Строк, на який обрано особу: до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: ФОП Шафалович С.С.Особа є акціонером.Бєліченко Сергій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не
надано ). Посадова особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 15,7131%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на
який обрано особу: до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти
років: заступник директора з питань виробництва; директор підприємства.
Особа є акціонером.-Подорожна Любов Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 24,5879%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: до моменту обрання Загальними
зборами нового складу Наглядової ради.Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: пенсіонер.Особа є акціонером.
III. Підпис:Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Давиденко С.Г., 18.04.2017р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМА». 2. Код за ЄДРПОУ 03052138. 3. Місцезнаходження: 04071, м. Київ Верхній Вал, 2, літера А.4. Міжміський код,
телефон та факс (044) 462-59-30.5. Електронна поштова адреса reklama@
emitent.net.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 03052138.smida.gov.
ua.7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення: 14.04.2017

р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Реклама» прийнято рішення (Протокол № 1 від 14.04.2017р.) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення приймалось
одним голосуванням, загальна кількість голосуючих акцій: 106431; кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
99123; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення: 0, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5532 тис. грн. - характер правочинів: укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди,
договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки з
підприємствами, установами, організаціями (в тім числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту)
майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за
адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12; гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1807,6645%; - характер
правочинів: укладення угод, договорів, щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, або залучення інших
позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства;
гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; співвідношення
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1807,6645%;характер правочинів: вчинення значних правочинів за договорами іпотеки,
застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов’язань за інші підприємства); Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
1807,6645%; - характер правочинів: укладання договору/договорів/угод,
щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська,
буд. 4-12; гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
1807,6645%; III. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством. Директор Давиденко С.Г.,
18.04.2017р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ РОСТОК»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ РОСТОК»,
00227560 м. Київ , Солом'янський, 03067, м.Київ, бульвар Iвана Лепсе,
буд.4 (044) 454-05-20 ,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.rostok.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«УПК-Аудит Лтд.», 30674018
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) Загальні збори відбулися 21 квітня 2016
року. Кворум становив – 56,4% голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження складу лiчильної комiсiї та процедури проведення Загальних зборiв. 2. Звiт т.в.о. Голови правлiння про
фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк та визначення
основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 3. Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2015 рiк. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за
2015 рiк. 6. Про розподiл прибутку за пiдсумками роботи у 2015 роцi та затвердження плану розподiлу прибутку на 2016 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
По питанню 1 порядку денного голосували : ЗА – 484 990 голосiв; ПРОТИ – 1380 голосiв; УТРИМАЛИСЬ – 150 голосiв.
По питанню 2 порядку денного голосували: ЗА – 486270 голосiв; ПРОТИ
– 200 голосiв; УТРИМАЛИСЬ – 50 голосiв. По питанню 3 порядку денного
голосували: ЗА – 485700 голосiв; ПРОТИ – 650 голосiв; УТРИМАЛИСЬ –
170 голосiв. По питанню 4 порядку денного голосували: ЗА – 486420
голосiв; ПРОТИ – 0 голосiв; УТРИМАЛИСЬ – 100 голосiв. По питанню 5 порядку денного голосували: ЗА – 484550 голосiв; ПРОТИ – 1520 голосiв;
УТРИМАЛИСЬ – 450 голосiв. По питанню 6 порядку денного голосували:
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ЗА – 486260 голосiв; ПРОТИ – 0 голосiв; УТРИМАЛИСЬ – 260 голосiв.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
2691449
2619804
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1526857
1524137
Інвестиційна нерухомість (за залишковою
1112843
1061260
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
394
331
Запаси
37857
21574
Сумарна дебіторська заборгованість
10669
10146
Грошові кошти та їх еквіваленти
506
271
Власний капітал
1989258
2144581
Статутний капітал
31500
31500
Нерозподілений прибуток (непокритий
-657298
-495554
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
367239
176660
Поточні зобов'язання і забезпечення
334952
298563
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -179.71556 -199.89444
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-179.71556 -199.89444
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
900000
900000
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова Правління

В.П.Морозенко
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ», код

14307392, 14030, Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 25, (04622) 36165 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.chezara.com 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«РФС-АУДИТ», 31275766 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
У 2016 році у ПАТ «ЧЕЗАРА» проводились чергові загальні збори акціонерів.
Дата проведення зборів – 15.04.2016. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 70,57 % голосуючих акцій.
Порядок денний:
1. Припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, обраних на
попереднiх Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрання членiв
лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на Загальних
зборах акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
7. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
9. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
10. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової
ради.
12. Обрання членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
14. Про внесення змiн до Статуту та Положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Загальнi збори акцiонерiв вирiшили:
З питання порядку денного № 1:
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї, обраних на попереднiх
Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати лiчильну комiсiю у складi 5
членiв: голова комiсiї – Шумський В.А., секретар комiсiї – Федорова А.В., члени
комiсiї: Притиковська К.О., Косачев П.П., Федоренко С.С.
З питання порядку денного № 2:
Обрати Головою Загальних зборiв Шумського Володимира Анатолiйовича.
Обрати Секретарем Загальних зборiв Костень Єлизавету Сергiївну.
З питання порядку денного № 3:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних
зборiв акцiонерiв товариства:
1. Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i повiдомлення акцiонерам iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення. Пiсля закiнчення роботи Загальних зборiв
акцiонерiв Голова оголошує про його закриття.
2. Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом:
Час, який надається для:
- доповiдi – не бiльше 20 хвилин;
- спiвдоповiдi i заключного слова – не бiльше 10 хвилин;
- запитання за умови реєстрацiї у секретаря Загальних зборiв – не
бiльше 5 хвилин;
- вiдповiдi доповiдача на поставлене запитання – не бiльше 5 хвилин.
3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:
- доповiдь, запитання доповiдачу i вiдповiдi на них;
- спiвдоповiдi (в разi необхiдностi, запитання спiввiдповiдачу i вiдповiдi
на них);
- виступи акцiонерiв;
- оголошення головуючим про припинення обговорення;
- оголошення головуючим про голосування за допомогою бюлетенiв
(при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, про-

екти рiшень по даному питанню;
- оголошення головуючим результатiв голосування по питанню порядку денного. Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мiрi надходження протоколiв лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
4. Пiсля закриття Загальних зборiв пiдсумки голосування доводяться до
вiдома осiб, включених до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право
на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днiв пiсля складання
протоколу про пiдсумки голосування шляхом розмiщення на офiцiйнiй Вебсторiнцi Товариства або шляхом розмiщення повiдомлення в офiцiйному
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв фондового ринку.
З питання порядку денного № 4:
Затвердити Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
З питання порядку денного № 5:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк.
З питання порядку денного № 6:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2015 рiк.
З питання порядку денного № 7:
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
З питання порядку денного № 8:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
З питання порядку денного № 9:
1. Прибуток не розподiляти.
2. Розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати.
З питання порядку денного № 10:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк
З питання порядку денного № 11:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради.
З питання порядку денного № 12:
Обрати членами Наглядової ради:
1. Камурзаєва Олександра Альбертовича.
2. Бiлоногова Володимира Германовича.
3. Бруля Сергiя Тимофiйовича.
4. Омельянчука Володимира Прокоповича.
5. Дрiжчаного Iгоря Васильовича.
З питання порядку денного № 13:
1. Укласти з кожним новобраним членом Наглядової ради цивiльноправовий договiр.
2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функцiї на
безоплатнiй основi.
3. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з усiма новообраними членами
Наглядової ради.
З питання порядку денного № 14:
1. Затвердити нову редакцiю Статуту та Положень Товариства та ввести
його в дiю (в т.ч. подати на реєстрацiю) пiсля набрання чинностi змiн до
Закону України «Про акцiонернi товариства», внесених згiдно iз Законом
України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв» вiд 7 квiтня 2015 року N 289-VIII.
2. Уповноважити Голову Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
6. Інформація про дивіденди.
У 2016 році дивіденди акціонерам не нараховувались і не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
124197
143432
Основні засоби (за залишковою вартістю)
71018
75471
Довгострокові фінансові інвестиції
6
3
Запаси
41113
56181
Сумарна дебіторська заборгованість
7282
6562
Грошові кошти та їх еквіваленти
430
1844
Власний капітал
12532
29934
Статутний капітал
971
971
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-11450
5952
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
9026
5411
Поточні зобов'язання і забезпечення
102639
108087
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3884199 3884199
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА»

А.О. Свириденко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Фаворит Компанi»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: Повне
найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Фаворит
Компанi «; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13579674; Місцезнаходження
емітента: 10025 м.Житомир вул. Вiтрука, буд.6; Міжміський код, телефон та
факс емітента: (0412) 418-368; Електронна поштова адреса емітента:
office@favoryt.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.favoryt.com; Вид
особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента.
2. Текст повідомлення: За рішенням загальних зборів акціонерів від
18.04.2017 р відбулись такі зміни в складі посадових осіб: Повноваження
Голови правлiння Ляшенко Ружени Вiкторiвни (паспорт: ВН 225788 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл 22.11.2003)
припинено 18.04.2017 р.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi - з 15.05.2015 р. Повноваження Члена
правлiння Сероветник Галини Арсенiвни (паспорт: РО 418728 виданий
1UKR 13.04.2007) припинено 18.04.2017 р. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 15.05.2015 р. Повноваження Заступника голови правлiння Курної Надiї Михайлiвни (паспорт: ВМ 396855 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл

09.08.1997) припинено 18.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 15.05.2015 р. Голова правлiння
Ляшенко Ружена Вiкторiвна (паспорт: ВН 225788 виданий Житомирським
МВ УМВС України в Житомирськiй обл 22.11.2003) обрано 18.04.2017 р.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 5 рокiв, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова правлiння. Заступник голови правлiння Курна Надiя Михайлiвна (паспорт: ВМ 396855
виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 09.08.1997)
обрано 18.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - на 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв головний бухгалтер, заступник голови правлiння. Член правлiння Сероветник Галина Арсенiвна (паспорт: РО 418728 виданий 1UKR 13.04.2007)
обрано 18.04.2017 р.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - на 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв головний бухгалтер.
Голова правлiння Ляшенко Ружена Вiкторiвна, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходженПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента –Приватне акціонерне
товариство «Управління механізації і авторанспорту»

2. Код за ЄДРПОУ- 05415473
3. Місцезнаходження- Київська область Києво Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева,2
4. Міжміський код, телефон та факс- 044 2740294 0444058200
5. Електронна поштова адреса- bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 05415473infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення- Відомості про зміну складу посадових осіб
II. Текст повідомлення
Згiдно наказу Голови правлiння №11-к вiд 13.04.2017, вiдбулися
наступнi змiни складу посадових осiб:
Максюк Тетяну Анатолiївну з 13.04.2017 р., звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства за власним бажанням.Згоди на розкриття
паспортних данних не надала. На посадi головного бухгалтера перебувала з 21.05.2014 р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно наказу Голови правлiння №11-к вiд 13.04.2017, вiдбулися
наступнi змiни складу посадових осiб:
Колос Наталiю Олександрiвну з 14.04.2017 р., призначено на посаду
головного бухгалтера Товариства.
Згоди на розкриття паспортних данних не надала. Строк на який призначено особу, невизначений.Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посаду яку обiймала протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер
АТ «УМIА» з 16.08.2011р., по 20.05.2014р, iнших посад не обiймала.
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 _________
Черноусько В.Т.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
19.04.2017
(дата)

90

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», 31227326, Україна Донецька обл. 87534 мiсто Марiуполь проспект Нахiмова, б. 116-А,
(044) 594-20-45
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.scm.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ
СЬКА АВТОБАЗА № 2». 2. Код за ЄДРПОУ: 01268414.

3. Місцезнаходження: 61105 м. Харків, просп. Льва Ландау, буд. 147.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0572) 97-21-98, (0572) 97-21-98.
5. Електронна поштова адреса: ab2@maxima.kharkov.ua. 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.avtobaza.kharkov.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів - 13.04.2017р.; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні
збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - надано попередню згоду на укладання Товариством протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж
до 12.04.2018р., будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, за умови погодження укладання таких правочинів Наглядовою радою товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності - 15 975 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках) - 125,2%; Загальна кількість
голосуючих акцій - 1 041 712 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 033 023 шт., кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1 033 023 шт. та «проти»
- 0, прийняття рішення.
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 Шелест С.В. М.П. 14.04.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

№75, 20 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»
Код за ЄДРПОУ: 31760880
Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
Міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-87-02
Електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://emitent.nzto.co/
Вид інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення
18.04.2017 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину – поворотна фінансова допомога;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 25 000 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 101 529 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 24,62

Повідомлення про виникнення особливої інформації

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
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство «Квадрат
міжміський код та телефон емітента
Україна», код ЄДРПОУ
32707785, 04070, м. Київ, Набережне Шосе, 28 (044)200-04-57
2. Дата розкриття повного тексту
21.04.2017
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://21.com.ua/index.php?lang_
Інтернет, на якій розміщено
id=1&content_id=1961
регулярну річну інформацію

ПрАТ «Фірма «Хозімпекс»

Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Фірма
«Хозімпекс»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01552782
Місцезнаходження емітента
02660, м. Київ, Бутлерова, 6
Міжміський код, телефон та
(044) 559-8563
факс емітента
Дата вчинення дії
18.04.2017
Дата розміщення у стрічці новин 19.04.2017
Найменування повідомлення Прийняття рішення про виплату дивідендів
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 10 від 18.04.2017 р.)
прийнято рішення про виплату дивідендів у розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень, 00 к. Перiод виплати - 6 мiсяцiв (з 18.04.2017 по 18.10.2017).
Дата складання перелiку осiб якi мають право на отримання дивiдендiв 19.04.2017. Спосіб виплати: через депозитарну систему та безпосередньо
акціонерам. Порядок виплати – частинами.
Голова правління
Гавриленко А.Є.
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
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство "Страхова
ня, міжміський код та телефон
компанія
"Сузір’я" ,
емітента
22891956, вул. Гарматна, 6, м. Київ,
03067, 044 239-29-96
2. Дата розкриття повного тексту 19.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.suzirya.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Страхова
місцезнаходження, міжміський
компанiя АЗIНКО", 24646706
код та телефон емітента
м. Київ , Подiльський, 04071, мiсто Київ,
провулок Хорива, буд. 4 (044) 467-51-41,
2. Дата розкриття повного
18.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://aic.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління
Атанасов Артем Юрійович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне
товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»

2. Код за ЄДРПОУ-36184092
3. Місцезнаходження-01004, мiсто Київ, вул. Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс-044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса-ym@ux.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-ux.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
Публiчне
акцiонерне
товариство
«УКРАЇНСЬКА
БIРЖА»
повiдомляє, що 18.04.2017 було отримано вiд Публiчного акцiонерного
товариства «Нацiональний депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв,
якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 13.04.2017 (надалi - Перелiк). Згiдно з Перелiком пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ
БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 37449410, мiсцезнаходження:
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44), який складав 11.984% в загальний кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став
менше та складає 8,6% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй. У полi дата облiку зазначається дата, станом на яку складений Перелiк.
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
Ткаченко Олег Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
19.04.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Будiвельнi матерiали та будiвництво”
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Будiвельнi
емітента, код за ЄДРПОУ, матерiали та будiвництво", 01235047Дніпромісцезнаходження,
петровська , Пiвденний, 51900, м. Кам'янське,
міжміський код та телефон вул.Дорожна, 64 (0569)59-08-24 ,
емітента
2. Дата розкриття повного 19.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
01235047.smida.gov.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ЄДРПОУ аудиторської
Аудиторська фiрма «Аудит - Менеджер»,
фірми (П. І. Б. аудитора
40949336
- фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Чергові загальні збори були проведені
збори (розділ заповнюєть- 20.04.2016 р. кворум 68,867%.
ся у випадку, якщо емітент Перелік питань, що розглядалися на загальних
- акціонерне товариство) зборах:
1. Прийняття рiшення про обрання членiв
лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшення з питань порядку
проведення Зборiв.
3. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства ( у
складi балансу, фiнансового звiту) за 2015рiк.
Затвердження розподiлу прибутку (покриття
збиткiв) Товариства за 2015 рiк.
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi
Товариства. Затвердження плану розподiлу
прибутку на 2016р.
8. Про попереднє схвалення (попереднє
надання згоди на вчинення) значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Зборiв
та надання повноважень на укладання таких
правочинiв.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства та
затвердження Статуту в новiй редакцiї.
10. Внесення змiн до Положень про Загальнi
збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про
Ревiзiйну комiсiю, про Правлiння та затвердження Положень в новiй редакцiї.
11. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради.
12. Прийняття рiшення про обрання членiв
Наглядової ради. Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдпiсання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради.
Пропозицiй по включенню до порядку денного
iнших питань у порядку, передбаченому
чинним законодавством, не надходило.
По 1- му питанню - обрано лiчильну комiсiю у
кiлькостi 3 осiб. Повноваження членiв
лiчильної комiсiї Зборiв припиняються пiсля
остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань
порядку денного та складання протоколу
Зборiв та протоколу про пiдсумки голосування
на Зборах.
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По 2- му питанню - затверджено звiт Правлiння
за 2015 рiк.
По 3- му питанню - затверджено звiт
Наглядової ради за 2015 рiк.
По 4- му питанню - затверджено звiт i
висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
По 5- му питанню - затверджено рiчний
фiнансовий звiт i баланс Товариства за 2015
рiк., в якому Товариство понесло збиток у
сумi 1774,00 грн.
По 6- му питанню - затверджено порядок
покриття збиткiв. Збитки у сумi 1774,00 тис.
грн. вiднести на рахунок нерозподiленого
прибутку минулих рокiв. Дивiденди не
нараховувати i не виплачувати.
По 7- му питанню - визначенi основнi
напрями дiяльностi Товариства. Затверджено
план розподiлу прибутку на 2016 рiк:
По 8- му питанню - у зв`язку з вiдсутнiстю
потреби не надавати попередню згоду на
вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом одного року
з дня проведення Зборiв.
По 9-му питанню - прийнято рiшення про
затвердження Статуту в новiй редакцiї.
По 10-му питанню - прийнято рiшення про
затвердження Положень про Загальнi збори
акцiонерiв, про Наглядову раду, про Ревiзiйну
комiсiю, про Правлiння в новiй редакцiї.
По 11- му питанню - прийнято рiшення про
припинення повноважень членiв Наглядової
ради.
По 12- му питанню - обрано склад Наглядової
ради. Затверджено умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з ними.
Обрано особу, яка уповноважується на
пiдпiсання цивiльно-правових договорiв з
членами Наглядової ради.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
10007
11046
Основні засоби (за залишковою
7452
8757
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
1493
1493
Запаси
132
172
Сумарна дебіторська заборгованість
79
26
Грошові кошти та їх еквіваленти
435
500
Власний капітал
9026
10320
Статутний капітал
7789
7789
Нерозподілений прибуток (непокритий
503
1797
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
687
506
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
294
220
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.24921
-0.34165
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.24921
-0.34165
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
5192460
5192460
акцій (шт.)
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від
статутного
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правління

Скирда Віталій Максимович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕкод за ЄДРПОУ, місцезнаходженНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ня, міжміський код та телефон
"ВЕРЕС" , 30108718, Петропавлівемітента
ська, 15, м.Київ, 04086, 044 468-34-27
2. Дата розкриття повного тексту річ- 19.04.2017
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповіаудиторської фірми (П.І.Б.
дальністю «Аудиторська фірма
«Аудитор-Консультант-Юрист»,
аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 35531560
фінансової звітності
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
333857 293535
Основні засоби (за залишковою вартістю)
63589
52764
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
85498
48819
Сумарна дебіторська заборгованість
180746 187856
Грошові кошти та їх еквіваленти
3059
3825
Власний капітал
-295007 -226107
Статутний капітал
35
35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-301663 -232763
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
429035 391439
Поточні зобов'язання і забезпечення
199829 128203
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
0
0
0
0
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі- Приватне акцiонерне товатента, код за ЄДРПОУ, місриство "Альтера Фiнанс",
цезнаходження, міжміський
30702104, 03040 Київська область м. Київ просп.
код та телефон емітента
Голосiївський, б.70, к.405, (044)227-50-05
2. Дата розкриття повного 19.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі id762.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"Будiвельнi матерiали
та будiвництво"

01235047
51900, м.Кам'янське, вул. Дорожна, 64
0569590824 0569590834
vatbmb@gmail.com
01235047.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
18.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Будiвельнi матерiали та будiвництво» (далi Товариство) (протокол №24) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом
не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Вартiсть активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 11 007 000
грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3 589 264 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3 342 876 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 3 342 876 штук, «проти» - 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення
наступних значних правочинiв: Продаж майна. Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв - 8 000 000 грн. (вiсiм мiльйонiв грн.) Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 72,68%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Голова правлiння Скирда Вiталiй Максимович 18.04.2017
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
Приватне акціонерне тоемітента, код за ЄДРПОУ,
вариство «Інвестиційна
місцезнаходження, міжміський
компанія «XXI Століття», код
код та телефон емітента
ЄДРПОУ 32667109, 01001, м. Київ , М.Грушевського, 3 (044)200-04-57
2. Дата розкриття повного тек- 21.04.2017
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- http://21.com.ua/index.php?lang_
тернет, на якій розміщено регу- id=1&content_id=1962
лярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», 00306644, Фа-

брична, 2, м.Рівне, Рівненська, 33016, (0362) 247517
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: rfnm.in-ten.com

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Юнiсть»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Юнiсть», 14232547, 17500, Чернiгiвська
місцезнаходження,
обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 3
міжміський код та телефон
(04637) 3-29-13,
емітента

2. Дата розкриття повного
09.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
emitent-info.com.ua/14232547
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство «Видавництво «Полтава»
корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»

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. Котляревського, буд. 38/40, міжміський код та телефон емітента: (0532) 73408. 2.Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію: http://05905711.infosite.com.ua.

Приватне акцiонерне товариство «ПМК-82»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«ПМК-82», 14243385 Чернігівська обл.,
місцезнаходження,
Чернiгiвський р-н, 14014, с. Жавинка,
міжміський код та телефон
вул. Дачна, буд. 2 (04622) 48132,
емітента

2. Дата розкриття повного
19.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.pmk82.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство

«Ізяславська
реалізаційна
база
хлібопродуктів»,
00956750,
вул. Вокзальна,35, м.Iзяслав, Ізяславський, Хмельницька, 30300,
(0252) 42775
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.realbaza.km.ua

Приватне акціонерне товариство
«Мальви»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Мальви», 05468140, вул. Вокзальна, 15, м. Боярка, КиєвоСвятошинський район, Київська область, 08150, (04598) 35‑489.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://05468140.infosite.com.ua
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АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
АСОЦІАЦІЯ ОКО
АТОМСЕРВІС
БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ
БЕРЕЗАНСЬКИЙ
БЕРТІ
БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД
БЕТОНМАШ
БІАС
БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД-8»
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО
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ВИДАВНИЦТВО ПОЛТАВА
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ»
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ВІЛЬШАНКА
ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК
ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД
ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД
ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
ВІННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ
ВІТЯЗЬ
ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ»
ВОЛИНЬХОЛДІНГ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ АТП 10707
ГАЙСИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОХІМ
ГАЛАНТЕРЕЯ
ГАЛ-ЕКСПО
ГАЛС-К
ГРАНТПОЛІС
ГРАФІЯ УКРАЇНА
ГСКБ ГРУНТОМАШ
ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ОЛІМПІЯ»
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»
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ДНІПРОГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №9
ДНІСТРОВСЬКИЙ
ДОНБАСЕНЕРГО
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»
ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ
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ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ
ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ЄВРАЗ СУХА БАЛКА
ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА
ЄВРО-М-ТРАНС
ЄННІ ФУДЗ
ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
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ЗАПАДИНСЬКЕ
ЗАПЛАЗСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ
ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ
ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ
ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115
ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»
ЗЕНІТ-СЕРВІС
ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННЯ»
ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
ЗНКІФ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-1»
ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМПРИЛАД
ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС
ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «XXІ СТОЛІТТЯ»
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У
ІНСТРУМЕНТМАШ
ІНТЕРБУД
ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ
ІНФРАКОН
ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД
ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17439
ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ
КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
КАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ
КАРПАТІЯ ТУР
КАУЧУК
КАУЧУК
КАУЧУК
КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
КВАДРАТ УКРАЇНА
КВАРЦСАМОЦВІТИ
КИЙ АВІА
КИЙ АВІА
КИЇВПРОЕКТ
КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»
КІРОВОГРАДОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ
КОЛІБРІ
КОМБІКОРМ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
КОМПАНІЯ РОСТОК
КОМПЛЕКС-П

112
39
123
183
184
158
170
173
121
76
32
50
52
76
86
151
22
29
32
3
152
116
119
74
155
142
143
5
155
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4
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14
51
31
94
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77
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170
152
14
56
24
24
146
65
65
66
144
153
91
147
38
42
43
194
79
37
188
190
77
169
181
185
88
38
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ПРАТ
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ПРАТ
ТОВ
ПАТ
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КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ’ЯНКА»
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ’ЯНКА»
КОНСТАР
КООПЗОВНІШТОРГ
КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17
КРИВОРІЖХЛІБ
КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП
КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ
ЛАХТІ
ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ЛІКТРАВИ
ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА
ЛУКОР
ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА ФІРМА «БАСТМА»
МАЛЬВИ
МАЯК
МЕГА-РЕСУРС
МЕДТЕХНІКА
МЕДТЕХНІКА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ
МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА
МКТ
МКТ
МЛИБОР
МОЛОДІЖНА МОДА
МОЛОДІЖНА МОДА
МОНОМАХ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРАКТИКА»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В
ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МІКРОКЛІМАТ»
НД-УКРАЇНА
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
НОМІНАЛ
ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ
ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»
ОБУХІВСЬКЕ
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД
ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ОДЕСАВИНПРОМ
ОДЕСАВИНПРОМ
ОДЕССІЛЬМАШ
ОДЕССІЛЬМАШ
ОДЕССІЛЬМАШ
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ОМІКРОН
ОРЛАН-ТРАНС
ОРЛАН-ТРАНС
ПДТ УКРАЇНА
ПДТ УКРАЇНА

179
187
84
27
12
21
21
48
188
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168
157
6
120
78
39
177
144
36
76
94
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78
35
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161
165
165
165
152
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122
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112
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25
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163
164
79
91
163
80
82
82
153
153
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35
172
67
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9
11
12
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180
145
26
116
49
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ПРАТ
ТДВ
ПРАТ
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ПРАТ
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ЗАТ
ЗАТ
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ПРАТ
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ПАТ
ПРАТ
ТОВ
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ПРАТ
ПРАТ
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ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ
ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ
ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ
ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ
ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД
ПМК-82
ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «ПОЛІМЕТ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»
ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД
ПОЛОНИНА
ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1662
ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1662
ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРАГА АВТО
ПРАГА АВТО
ПРОГРЕС
ПРОМБУД С
ПРОМВИБУХ
ПРОМВИБУХ
ПРОМВИБУХ
ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС
ПРОМО ГРУП
ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»
РАЙАГРОБУД
РЕАГЕНТ
РЕАГЕНТ
РЕГЕНЕРАТ
РЕКЛАМА
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51
РЕМОНТНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №52
РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД
РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД
РІВНЕЛІФТ
РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ
РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
РУР ГРУП С.А
РУР ГРУП С.А
САД
САД
САД
САНОК
СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ
СВІТАНОК
СВІТЛОФОР
СВІТЛОФОР
СВС-ДНІПРО
СЕРВІС-ТЕХНОБУД
СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
СИСТЕМА
СИСТЕМА
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД
СОЮЗ-В
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА»
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА»
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 33 «ОДЕСБУД»
СПІКА
СТЕК
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»
СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЗІНКО»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙЕМДЖИ ГРУП»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙЕМДЖИ ГРУП»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»

186
166
167
167
48
85
169
94
80
45
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