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

№74 (2827) 18.04.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.1.Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-
фон: Приватне акціонерне товариство «Завод спецiальних 
залiзобетонних виробiв», 24736935, пр. Оболонський, 22 Б, кв. 60, 

м.Київ, 04205, Україна, (044) 407- 63-06. 2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: 17.04.2018р.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: zszv.mbk.biz.ua.

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«Завод сПецiальних ЗалiЗобетонних виРобiв»

ПовідоМленнЯ
про зміни до проекту порядку денного 

 річних загальних зборів акціонерів
до УваГи акціонеРів 

ПРиватноГо акціонеРноГо 
товаРиства «сЄвЄРодонецьке 

об'ЄднаннЯ аЗот» 
код ЄДРПОУ 33270581

місцезнаходження: 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Пивоварова, 5

(надалі також ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» або 
Товариство).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» повідомляє про те, що за пропозицією акціоне-
ра, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, 
до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 

Прат «сЄвЄРодонецьке об'ЄднаннЯ аЗот», проведення 
яких призначено на 30 квітня 2018 року о 10 год. 30 хв. за місцевим 
часом за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 22, 
конференц-зала № 1, внесені зміни шляхом включення двох но-
вих питань, а саме:

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення, схвалення укладених, вчинених Прат «сЄвЄРодонець-
ке об’ЄднаннЯ аЗот» значних правочинів та їх виконання.

11. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених 
Прат «сЄвЄРодонецьке об’ЄднаннЯ аЗот» правочинів та їх 
виконання.

та внесено проекти рішень із запропонованих питань.
Таким чином, порядок денний (перелік питань, що виносяться 

на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ», проведення яких призначено на 30 квітня 2018 року, є наступ-
ним:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здій-
снює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення дого-
вору з ним.

2. Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» 
про результати роботи в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» за 2017 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» у 2017 році.

7. Визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік.
8. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ».
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення, 

схвалення укладених, вчинених ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» значних правочинів та їх виконання.

11. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» правочинів та їх ви-
конання.

6 
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», а також інфор-

мація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства 
за адресою: http://www.azot.lg.ua. 
наглядова рада Прат «сЄвЄРодонецьке об'ЄднаннЯ аЗот»
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РіЧна інФоРМаціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство "наУково-
виРобниЧа ФiРМа 
"Меценат" 20474384, 
вул. Фрунзе буд.29/1, м.Мелiтополь, 
Запорізька обл.,72312, (0619)422596

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

16.04.2018р.

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

20474384.smida.gov.ua

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Леха 

Качинського, буд. 3
4. Міжміський код, 
телефон та факс

044-499-65-55 044-499-65-57

5. Електронна поштова 
адреса

darvay@utem.kiev.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

www.utem-group.com

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

ii. текст повідомлення
На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента  - 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГОМОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ») складеного станом на 11.04.2018р. 
та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» 13.04.2018 р., повiдомляємо про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй АТ «ПТЕМ», а 
саме: збiльшився розмiр пакета власника акцiй - Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» (код за ЄДРПОУ - 30568931, 
мiсцезнаходження: вул. Леха Качинського, буд.3, м. Буча, Київська об-
ласть, 08292). 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» до змiни розмiру пакета акцiй становив 32,4287% 
(329725 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 37,6953% (329725 шт. 
акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 
32,4904% (330352 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 37,7399% 
(330352 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента 
- ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ») складеного ста-
ном на 11.04.2018 р. та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товари-
ства «Нацiональний депозитарiй України» 13.04.2018 р., повiдомляємо 
щодо змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих 
акцiй АТ «ПТЕМ», а саме: розмiр пакета власника акцiй - фiзичної особи 
(Стального Андрiя Володимировича) в загальнiй кiлькостi акцiй не 
змiнився та складає 37,6973% (383294 шт. акцiй), але зазнав змiн у 
вiдношеннi до загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента у вiдсотках, 
а саме: 

- розмiр частки акцiонера - Стального Андрiя Володимировича до змiн 
складав 43,8195 % (383294 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй емiтента;

- розмiр частки акцiонера - Стального Андрiя Володимировича пiсля 
змiн складає 43,7881 % (383294 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй емiтента.

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

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

2. Найменування посади Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.04.2018

(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
“ПiвдентеПлоенеРГоМонтаЖ”

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРиватне акціонеРне 
товаРиство "УкРРиба", 
код за ЄДРПОУ 04689046, 
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, 
проспект Повітрофлотський, буд. 66, 
тел.(044) 2490286

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

16.04.2018

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

ukrryba.com.ua

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне това-
Риство "iнвестсинтеЗ", 
32236980, 61072, Харківська область, 
Шевченківський район, мiсто Харкiв, проспект 
Ленiна, будинок 45-Б, офiс 19, 057 7545582

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

16.04.2018 року

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

http://www.investsintez.com.ua/

РіЧна інФоРМаціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне това-
Риство "iванкiвськиЙ Мас-
лоЗавод", 00445877, Хоменка, б. 15, 
смт. Іванків, Іванківський р-н, Київська об-
ласть, 07200, (04472)51488, (04472)51488

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

16.04.2018

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

www.smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування 
емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00121146
3. Місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Леха 

Качинського, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс: 

044-499-65-55 044-499-65-57

5. Електронна поштова адреса: darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації: 

www.utem-group.com 

7. Вид особливої інформації: зміну акціонерів, яким належать голосу-
ючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним порогово-
му значенню пакета акцій

текст повідомлення:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), код за ЄДРПОУ – 
00121146, повідомляє, що на пiдставi даних реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв емiтента – АТ «ПТЕМ» складеного станом на 11.04.2018 р. 
та отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 13.04.2018 р., 
повiдомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір па-
кета яких став більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 
акцій, а саме: збiльшився розмiр пакета власника акцiй - Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» (код за ЄДРПОУ - 
30568931, мiсцезнаходження: вул. Леха Качинського, буд.3, м. Буча, Київ-
ська область, 08292). 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» до змiни розмiру пакета акцiй становив 32,4287 % 
(329725 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 37,6953% (підсумковий пакет 
голосуючих акцій – 329725 шт. акцій) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 
32,4904 % (330352 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 37,7399 % (під-
сумковий пакет голосуючих акцій - 330352 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

Інформація про: осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративни-
ми правами юридичної особи, через яких особа, здійснює розпорядження 
акціями; дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто; акці-
онера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями – від-
сутня в реєстрі власникiв iменних цiнних паперiв емiтента – АТ «ПТЕМ», на 
підставі якого розкривається інформація.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), код за ЄДРПОУ – 00121146, повідомляє, 
що на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента – 

АТ «ПТЕМ», складеного станом на 11.04.2018 р. та отриманого вiд ПАТ 
«Нацiональний депозитарiй України» 13.04.2018 р., повідомляємо про змі-
ну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких став біль-
шим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: роз-
мір пакета власника акцiй - фiзичної особи (Стального Андрiя 
Володимировича) в загальнiй кiлькостi акцiй не змiнився та складає 
37,6973% (383294 шт. акцiй), але зазнав змiн у вiдношеннi до загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента у відсотках, а саме: 

- розмiр частки акцiонера - Стального Андрiя Володимировича до змiн 
складав 43,8195 % (підсумковий пакет голосуючих акцій - 383294 шт. акцій) 
в загальній кiлькостi голосуючих акцiй емiтента;

- розмiр частки акцiонера - Стального Андрiя Володимировича пiсля 
змiн складає 43,7881 % (підсумковий пакет голосуючих акцій - 383294 шт. 
акцій) в загальній кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.

Інформація про: дату, в яку порогові значення було досягнуто або пере-
тнуто; акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими ак-
ціями - відсутня в реєстрі власникiв iменних цiнних паперiв емiтента –  
АТ «ПТЕМ», на підставі якого розкривається інформація.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛО ЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), код за ЄДРПОУ – 00121146, повідомляє, 
що на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента – 
АТ «ПТЕМ», складеного станом на 11.04.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ  «Нацiональний депозитарiй України» 13.04.2018 р., повідомляємо 
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
став більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а 
саме: розмір пакета власника акцiй - фiзичної особи (Цирульнікова Павла 
Вікторовича) в загальнiй кiлькостi акцiй не змiнився та складає 4,7472% 
(48268 шт. акцiй), але зазнав змiн у вiдношеннi до загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй емiтента у відсотках, а саме: 

- розмiр частки акцiонера - Цирульнікова Павла Вікторовича до змiн 
складав 5,5182 % (підсумковий пакет голосуючих акцій - 48268 шт. акцій) в 
загальній кiлькостi голосуючих акцiй емiтента;

- розмiр частки акцiонера - Цирульнікова Павла Вікторовича пiсля змiн 
складає 5,5142 % (підсумковий пакет голосуючих акцій - 48268 шт. акцій) в 
загальній кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.

Інформація про: дату, в яку порогові значення було досягнуто або пере-
тнуто; акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими ак-
ціями - відсутня в реєстрі власникiв iменних цiнних паперiв емiтента – АТ 
«ПТЕМ», на підставі якого розкривається інформація.

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. 16.04.2018
(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «ПiвдентеПлоенеРГоМонтаЖ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
«УкРенеРГоРеМонт»

2. Код за ЄДРПОУ 21888124
3. Місцезнаходження 50004 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська об-

ласть, вул. 10-річчя Жовтня, 37Б
4. Міжміський код, телефон та факс 050-458-30-90 (0564) 903-602
5. Електронна поштова адреса buh@ukrenergoremont.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukrenergoremont.com/news

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

ii. текст повідомлення
Черговими загальними зборами вiд 16.04.2018р. прийняте рiшення по-

передньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльш як одного року на новi договори на виготовлення вузлiв 
та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризна-
чення; договори на виконання робiт з механiчної обробки деталей; позики, 
договори застави, договори iпотеки, договори поруки, а також змiни i допо-
внення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме 40 (Сорок) 
мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) за-

значених договорiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директору 
Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.

Черговими загальними зборами вiд 16.04.2018р. прийняте рiшення по-
передньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльш як одного року, а саме:

правочини щодо внесення змiн та/або доповнень до наступних 
Договорiв, укладених ПрАТ «Укренергоремонт»

- з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на 
виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних 
пристроїв спецпризначення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконан-
ня робiт з механiчної обробки деталей;

- з ДП ХКБМ № 3448ХКБМ вiд 28.03.2017р., №3841-ХКБМ вiд 
09.11.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р.; №3916-ХКБМ вiд 05.122017р. 
на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних 
пристроїв спецпризначення

Гранична сукупна вартiсть вище зазначених попередньо схвалених 
правочинiв не повинна перевищувати 15 (П’ятнадцять) мiльйонiв гривень; 
при цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених договорiв 
та змiн i доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визна-
чених ним на власний розсуд умовах особисто.

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 Сiроклин Юрiй Вiталiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Приватного акцiонерного товариства 
Радомишльський «Агрохiм»

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
Радомишльський "Агрохiм"

2. Код за ЄДРПОУ 05488650
3. Місцезнаходження 12201, м.Радомишль, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА 

МОРДАЛЕВИЧА, будинок 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04132)4-32-22 (04132)4-50-64

5. Електронна поштова 
адреса

p.ratushnyak@legalconsulting.com.ua

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

http://agrohim.ctlxy.org/

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

ii. текст повідомлення
12 квiтня 2018 року, Протокол №2/18 засiдання Наглядової ради При-

ватного акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм» було прийня-
то рiшення: призначити (переобрати) Головою Наглядової ради члена На-
глядової ради Товариства Горобчука Олега Борисовича.

Горобчук О.Б. був призначений протоколом НР №6 вiд 20.03.2015 року 
на посаду Голови наглядової Ради.

Переобраний Протоколом Зборiв №1/17 вiд 25.04.2017 року 
Обрано на посаду строком на 3 роки. 
У Горобчука О.Б. вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. 
Пiдстава для прийняття рiшення - необхiднiсть переобрання на новий 

строк. 
*згоди на розкриття паспортних даних не надано.

12 квiтня 2018 року, Протокол №2/18 засiдання Наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм» було прийня-
то рiшення: припинити повноважень генерального директора Товариства 
Присяжнюка Сергiя Степановича з 12 квiтня 2018 року.

Присяжнюк С.С. був призначений на посаду 02 грудня 2014 року про-
токолом Наглядової Ради №8 вiд 01.12.2014р

Присяжнюк Сергiй Степанович обiймав посаду Генерального директора 
Товариства на протязi 5 рокiв.

Також, обiймає посаду Директора з 2002 року ТОВ «Агороазот» та з 
2007 року Голова ФГ «Тiрас 2007».

Повноваження припиненi у зв'язку з закiнченням строку. 
У Присяжнюка С.С.вiдсутня непогашана судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини.
*згоди на розкриття паспортних даних не надано.
12 квiтня 2018 року, Протокол №2/18 засiдання Наглядової ради При-

ватного акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм» було прийня-
то рiшення: призначити генеральним директором Товариства Присяжнюка 
Сергiя Степановича з 13 квiтня 2018 року.

Присяжнюк С.С. призначений на посаду безстроково. 
Присяжнюк Сергiй Степанович обiймав посаду Генерального директора 

Товариства на протязi 5 рокiв.
Також, обiймає посаду Директора з 2002 року ТОВ «Агороазот» та з 

2007 року Голова ФГ «Тiрас 2007».
У Присяжнюка С.С.вiдсутня непогашана судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини.
*згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Найменування посади Присяжнюк Сергiй Степанович
Генеральний Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.04.2018

(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
РадоМишльськиЙ “аГРохiМ”

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

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

СТВО «УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ». 
2.  Код за ЄДРПОУ: 01131939. 3. Місцезнаходження: 03036 м. Київ 
Повiтрофлотський проспект, 92-Б. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0442461818. 5. Електронна поштова адреса: office@krp.kiev.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://aviapostach.in.ua. 7. Вид особливої інформації: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання прийнято Наглядо-

вою радою товариства 11.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано у зв'язку з закінченням терміну повноважень Директора. 
Посадова особа Попович Валерій Олександрович, який займав посаду Ди-
ректор, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Обрання посадової особи вико-
нано у зв'язку з необхідністю подовження терміну повноважень Директора. 
Попович Валерій Олександрович обраний на посаду Директор з 
12.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25 грн. Строк, на який обрано осо-
бу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Директор в ТОВ « Панорама Інвест», ТОВ « Будівельний та домашній 
центр» та ПрАТ «Київресурспостач». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 100 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Директор Попович В. О.

ПРиватне акціонеРне товаРиство «УкРаЇнська авіаціЙно-тоРГова коМПаніЯ «авіаПостаЧ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Київ ресурспостач»
2. Код за ЄДРПОУ: 32663874. 3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ 

вул. Марка Вовчка, 14. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)463-93-95. 
5. Електронна поштова адреса: office@krp.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://kievresurspostach.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Змі-
на складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання прийнято Наглядо-

вою радою товариства 11.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано у зв'язку з закінченням терміну повноважень Директора. 

Посадова особа Попович Валерій Олександрович, який займав посаду Ди-
ректор, припинив повноваження. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 2 роки. Обрання посадової особи виконано у зв'язку з необхідніс-
тю подовження терміну повноважень Директора. Попович Валерій Олек-
сандрович обраний на посаду Директор з 12.04.2018 р. Строк, на який об-
рано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: займає посаду Директор в ТОВ « Панорама Інвест», ТОВ « Будівель-
ний та домашній центр» та ПрАТ «УАТК «Авіапостач». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не воло-
діє.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Директор Попович В. О.

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«киЇвРесУРсПостаЧ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
"iнвестсинтеЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 32236980
3. Місцезнаходження 61072, м. Харків, проспект Леніна, 

будинок 45, корпус Б, офіс 19
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 754-55-82 
5. Електронна поштова адреса zp@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.investsintez.com.ua

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства Загаль-

ними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Iнвестсинтез» 
(протокол №1 вiд 13.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення 
повноважень Полив’яного Олега Вiталiйовича (паспорт: серiя ММ № 838749, 
виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi 04.01.2001 
року) на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства 
«Iнвестсинтез» (далі по тексту – АТ «Інвестсинтез») у зв’язку з закiнченням 
строку повноважень та обранням Ревiзора. Полив’яний О.В. перебував на 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 08.04.2016 року, не володiє пакетом акцiй 
або часткою в статутному капiталi АТ «Iнвестсинтез», непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв АТ «Iнвестсинтез» (протокол №1 вiд 
13.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень На-
уменка Олексiя Олексiйовича (паспорт: серiя ММ № 553268, виданий 
Московським РВ ХМУ УМВС України у Харкiвськiй областi 24.04.2000 року) 
на посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ «Iнвестсинтез» у зв’язку з закiнченням 
строку повноважень та обранням Ревiзора. Науменко О.О. перебував на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 08.04.2016 року, не володiє пакетом акцiй 
або часткою у статутному капiталi АТ «Iнвестсинтез», непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв АТ «Iнвестсинтез» (протокол №1 вiд 
13.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень 
Войченка Євгенiя Олександровича (паспорт: серiя АЕ № 097356, виданий 
1 ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
06.12.1995 року) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ «Iнвестсинтез» у 
зв’язку з закiнченням строку повноважень та обранням Ревiзора. Войчен-
ко Є.О. перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 08.04.2016 року, не 
володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ «Iнвестсинтез», 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства Загаль-
ними зборами акцiонерiв АТ «Iнвестсинтез» (протокол №1 вiд 13.04.2018 року) 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Адонкiна Юрiя 
Георгiйовича (паспорт: серiя ММ № 701750, виданий Орджонiкiдзевським РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 24.11.2000 року) на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї АТ «Iнвестсинтез» у зв’язку з закiнченням строку повноважень. 
Адонкiн Ю.Г. перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 08.04.2016 року, не 
володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ «Iнвестсинтез», 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Науменка Олексiя Олексiйовича (паспорт: серiя ММ № 553268, вида-
ний Московським РВ ХМУ УМВС України у Харкiвськiй областi 24.04.2000 
року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «Iнвестсинтез» 
№1 вiд 13.04.2018 року було обрано Ревiзором АТ «Iнвестсинтез» строком 
на 5 рокiв. Науменко О.О. перебував на наступних посадах: член Ревiзiйної 
комiсiї АТ «Iнвестсинтез», генеральний директор ТОВ «Вудсток Кепiтал». 
Науменко О.О. не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi 
АТ «Iнвестсинтез», непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Рiшення про обрання на посаду Ревiзора АТ «Iнвестсинтез» 
Науменка О.О. було прийняте Загальними зборами акцiонерiв АТ 
«Iнвестсинтез» на пiдставi чинного законодавства України та Статуту То-
вариства у зв’язку з закiнченням строку повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї та обранням Ревiзора АТ «Iнвестсинтез». 

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 Полухiн Андрiй Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство "стиль" 
хаРкiвськиЙ бУдинок 
МоделеЙ одЯГУ", 
00309950, 61012, Харківська область, 
Холодногірський район, мiсто Харкiв, 
вулиця Енгельса, буд. 17, 057 712-15-68

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

16.04.2018 року

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

www.housefashion-stil.com.ua

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

тю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбліЧне акціонеРне 
товаРиство «Готель «театРальниЙ» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 03358481,

3. Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, 
корп.. 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)525-72-33
5. Електронна поштова адреса: at18@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 03358481.infosite.com.ua
7. ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емі-
тента: повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значного 
правочину.

текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 16.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів: наданням в оренду приміщень, ремонтними роботами, придбанням 
будівельних матеріалів, проектними роботами, з реконструкцією будівлі, 
купівлею та продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової 
допомоги з терміном повернення до 1 року, наданням зворотної фінансо-
вої допомоги з терміном погашення до 1 року на суму, що не перевищує 
10 млн. грн. за кожним вище переліченим видом правочину. Гранична су-
купна вартість правочинів: 10000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 7342 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 136,20267%;Загальна кількість голосуючих акцій: 2 774 149 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 2 766 473. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 2 766 473.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0.Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 7342 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 136,20267%;Загальна кількість голосуючих акцій: 2 
774 149 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 2 766 473. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 2 766 473. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

2. Найменування посади Голова правління Хвостенко С.М. 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)16.04.2018р.(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «Укренер-
горемонт»

2. Код за ЄДРПОУ 21888124
3. Місцезнаходження 50004 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська об-

ласть, вул. 10-річчя Жовтня, 37Б
4. Міжміський код, телефон 
та факс

050-458-30-90 (0564) 903-602

5. Електронна поштова 
адреса

buh@ukrenergoremont.com

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

http://ukrenergoremont.com/news

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

ii. текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято 
рiшення про переобрання комерцiйного директора Босого Юрiя Павлови-
ча членом Дирекцiї на новий термiн до «16» квiтня 2021 року. Пiсля 
закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Дирекцiї дiйснi до об-
рання Загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї або 
припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товари-
ства.

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято 
рiшення про переобрання директора з маркетингу та збуту Сiроклина Пав-
ла Феофановича членом Дирекцiї на новий термiн до «16» квiтня 2021 
року. Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Дирекцiї 

дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного складу 
Дирекцiї або припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом 
Товариства.

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року, було прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї ПрАТ «Укренергоре-
монт» Саханенко Володимира Олександровича.

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року, було прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї ПрАТ «Укренергоре-
монт» Манушина Бориса Евгенiйовича.

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято 
рiшення про обрання головного бухгалтера Пашко Людмили Iванiвни чле-
ном Дирекцiї до «16» квiтня 2021 року. Пiсля закiнчення трирiчного термiну 
повноваження членiв Дирекцiї дiйснi до обрання Загальними зборами 
акцiонерiв наступного складу Дирекцiї або припинення повноважень у ви-
падках, передбачених Статутом Товариства.

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято 
рiшення про обрання директора представництва Овчиннiкова Максима 
Анатолiйовича членом Дирекцiї до «16» квiтня 2021 року. Пiсля 
закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Дирекцiї дiйснi до 
обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї 
або припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом То-
вариства.

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 Сiроклин Юрiй Вiталiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.04.2018

(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«УкРенеРГоРеМонт»

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

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

Приватне акцiонерне 
товариство «Укренергоре-
монт»., 21888124Дніпропе-
тровська , Центрально-
Мiський, 50004, м. Кривий Рiг, 
вул. 10-рiччя Жовтня, 37 «Б» 
(0564) 903-456,

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

17.04.2018

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

http://ukrenergoremont.com/
news

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудитор-
ською фiрмою «Трансексiм - 
Аудит», 31932348

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

чергові 13.04.2017; 
позачергові: 14.04.2017; 
31.07.2017; 02.10.2017; 
15.11.2017. Кворум зборів 
100 

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 56297 46146
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12110 8937

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14439 11240
Сумарна дебіторська заборгованість 26527 21221
Грошові кошти та їх еквіваленти 463 2291
Власний капітал 30540 31147
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

29044 29651

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 25757 14999
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

0 0

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0

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 Сiроклин Юрiй Вiталiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.04.2018

(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«УкРенеРГоРеМонт»
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РіЧна інФоРМаціЯ
емітента цінних паперів 

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Інвестиційцо-будівельна група" , 
32486636, пр-т 40-річчя Жовтня,100/2, 
м.Київ, Київська область, 03127, Украї-
на, (044) 469-66-45

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

16.04.2018

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

http://fresco-sofia.com/

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

ТОВ «Аудиторська фірма 
«Аудит-Менеджер», 40949336

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються 
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).
Вид загальних зборів - . Дата проведення: року. Кворум зборів: % до 
загальної кількості голосів.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих 
дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі 
якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається).

За результатами 
звітного 
періоду

У звітному 
періоді

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитар-
ну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну 
дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправле-
них дивідендів на відповідну 
дату

Опис Дивіденди не нараховувалися та не 
виплачувалися.

товаРиство З обМеЖеною відПовідальністю 
“інвестиціЙно-бУдівельна ГРУПа”

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

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

1. Повне найменування емітента ПУблiЧне акцiонеРне 
товаРиство "киЇв-
облаГРообладнаннЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 00913982
3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, вул.Київська 

буд.13А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 507-29-28 044 507-29-28
5. Електронна поштова адреса koagro@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

oblagro.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

ii. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Київоблагрообладнання» 

повiдомляє, що Загальними зборами товариства 12.04.2018р. прийнято 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, 
а також змiну найменнування Публiчного акцiонерного товариства «Київ-
облагрообладнання» на Приватне акцiонерне товариство «Київоблагро-
обладнання» з дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй 
редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних 
та фiзичних осiб- пiдпиємцiв та громадських формувань - 16.04.2018р. По-
вне найменування пiдприємства до змiни- Публiчне акцiонерне товари-
ство «Київоблагрообладнання», повне найменування пiдприємства пiсля 
змiни - Приватне акцiонерне товариство «Київоблагрообладнання».

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 Усенко Олександр Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

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

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство "косМед", 
31841350, 04078, м. Київ, 
Подiльський р-н, вул. Сирецька, 49 Г, 
0445373524

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

17.04.2018

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

http://cosmed.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента:

ПРиватне акціонеРне 
товаРиство 
«екоПРод», 23981928, Україна 
Донецька обл. Волноваський р-н 
85700 м. Волноваха вул. Центральна, 
буд. 6В, 0624441641

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

16.04.2018 

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

 www.ecoprod.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«кременчуцький колiсний завод»
2.Код за ЄДРПОУ: 00231610
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.кременчук, проїзд 

Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-42-23, 76-41-10
5.Електронна поштова адреса: krkz@wheels.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krkz.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів.
іі. текст повідомлення

Дата прийняття Загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів - 13.04.18 р. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 16.05.18 р. (протокол Наглядової ради 
№ 1/2018 від 17.04.18 р.). Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi відповід-
но до рішення Загальних зборів - 5 677 646,00 грн. (із розрахунку 0,65 грн. на 
одну просту іменну акцію). Строк виплати дивідендів – з 01.06.18 р. до 
14.10.18 р. Спосiб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Поря-
док виплати дивідендів - в повному обсязі (протокол Наглядової ради 
№ 1/2018 від 17.04.18 р.) та відповідно до рішення річних Загальних зборів 
ПрАТ «Кременчуцький колісний завод».

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління - генеральний директор Бузина С.В.

( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 17.04.2018

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «кРеМенЧУцькиЙ колiсниЙ Завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Акцiонерний комерцiйний банк 
"КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро  

площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0562-31-13-14 0562-31-04-38

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

http://concord.ua/

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

ii. текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 12.04.2018) 

прийнято рiшення припинити повноваження голови наглядової ради Со-
сєдки Олени Вiлiївни, що призначена на посаду рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №32 вiд 14.04.2017). Сосєдка О.В. володiє 112 459 
штук простих iменних акцiй, що складає 56,2295% у загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй. Сосєдка О.В. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової 
ради Маломуж Тетяни Миколаївни, що призначена на посаду рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №32 вiд 14.04.2017). Маломуж Т.М. 
володiє 6 штук простих iменних акцiй, що складає 0,0030% у загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй. Маломуж Т.М. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних да-
них не надано.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 
вiд 12.04.2018) прийнято рiшення припинити повноваження члена на-
глядової ради Сосєдки Юлiї Вiлiївни, що призначена на посаду рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №32 вiд 14.04.2017). Сосєдка 
Ю.В. володiє 87 535 штук простих iменних акцiй, що складає 43,7675 % 
у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Сосєдка Ю.В. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 
паспортних даних не надано.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення шляхом кумулятивного голосування обрати 
голову наглядової ради Сосєдку Олену Вiлiївну строком на 3 роки. Сосєд-
ка О.В. володiє 112 459 штук простих iменних акцiй, що складає 56,2295% 
у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Сосєдка О.В. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. Iншi посади, якi вона обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення шляхом кумулятивного голосування обрати 
члена наглядової ради Сосєдку Юлiю Вiлiївну строком на 3 роки. Сосєд-
ка Ю.В. володiє 87 535 штук простих iменних акцiй, що складає 43,7675 % 
у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Сосєдка Ю.В. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 

паспортних даних не надано. Iншi посади, якi вона обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: радник голови наглядової ради; член наглядової ради

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення шляхом кумулятивного голосування обрати 
члена наглядової ради Маломуж Тетяну Миколаївну строком на 3 роки. 
Маломуж Т.М. володiє 6 штук простих iменних акцiй, що складає 0,0030% 
у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Маломуж Т.М. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. Iншi посади, якi вона обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: радник голови правлiння; член наглядової ради

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення шляхом кумулятивного голосування обрати 
члена наглядової ради Семенову Олену Олександрiвну строком на 3 роки. 
Семенова О.О. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. Iншi посади, якi вона обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: заступник директора; директор.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення шляхом кумулятивного голосування обрати 
члена наглядової ради Смiрнова Олександра Юрiйовича строком на 3 роки. 
Смiрнов О.Ю. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Iншi посади, якi вiн обiймав протягом останнiх 
п'яти рокiв: директор вiддiлення, керуючий вiддiлення, начальник управлiння 
розвитку бiзнесу, начальник департаменту розвитку каналiв продаж та 
фiлiальної мережi, начальник департаменту управлiння мережею.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової 
ради Семенової Олени Олександрiвни, що призначена на посаду 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №32 вiд 14.04.2017). Се-
менова О.О. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 
паспортних даних не надано.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової 
ради Смiрнова Олександра Юрiйовича, що призначений на посаду 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №32 вiд 14.04.2017). 
Смiрнов О.Ю. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 
паспортних даних не надано.

На позачергових загальних зборах акцiонерiв банку (протокол №33 вiд 
12.04.2018) прийнято рiшення шляхом кумулятивного голосування обрати 
члена наглядової ради Адамського Павла Самуїловича строком на 3 роки. 
Адамський П.С. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. Iншi посади, якi вiн обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв: директор.

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 Задоя Юрiй Анатолiйович
Т.в.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.13
(дата)

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство  
«акцiонеРниЙ коМеРцiЙниЙ банк «конкоРд»



№74, 18 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство "центРальна 
ЗбаГаЧУвальна ФабРика 
"колосникiвська"

2. Код за ЄДРПОУ 00176584
3. Місцезнаходження 52570, с.Миролюбiвка, Карла Маркса 42
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380941411223

5. Електронна поштова 
адреса

urist@kolosnikovskaya.com

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 акцiонерiв Товариства (протокол №1/2018 вiд 

16.04.2018р. загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальнихзборах, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» » прийняття рішення складає 16 907 408 
(шістнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч чотириста вісім) шт.) Прийнято 
рiшення:Попередньосхвалити укладення Товариством значних правочинiв 
(вартiсть яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якiвчинятимуться 
потягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв, а саме правочинiв 
предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв 
(кредитiв/позик, прийняттягрошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв 
та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання 
iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору по-
руки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; 
договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числiнерухомого майна), 
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.

При цьому гранична сукупна сума попередньо схвалених рiчними За-
гальними зборами акцiонерами вищезазначених значних правочинiв не 
може перевищувати 60000000(шiстдесят мiльйонiвгривень). Укладання 
кожного такого значного правочину, повинно вiдбуватись лише за пого-
дженням Наглядової ради. Вартість активі ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВ-
СЬКА» за даними останньої фінансової звітності складає 73918 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочину до  
вартості активів емітента за даними останньої фінансової звітності  
(у відсотках )-81,2%

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 16.04.2018р. 
загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах,кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» » прийняття рішення складає 16 907 408 (шістнадцять 
мільйонів дев’ятсот сім тисяч чотириста вісім) шт.)прийнято 
рiшення:Попередньо схвалитивчинення Товариством у ходi звичайної по-
точної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення 
цих рiчних Загальних зборiв Товариства значних правочинiв, предметом 
якихбудуть купiвля-продаж вугiлля/вугiльної продукцiї, електроенергiї, на-
дання послуг зi збагачення рядового вугiлля та послуг з транспортного 
перевезення вугiльної продукцiї, на суму, щоперевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2017 рiк, але з граничною сукупною вартiстю таких правочинiв, що 
не перевищує 100 000 000 .(сто мiльйонiв гривень). Укладання кожного 
такого значного правочину, повинно вiдбуватись лише за погодженням 
Наглядової ради. Вартість активі ПрАТ «ЦЗФ«КОЛОСНИКІВСЬКА» за да-
ними останньої фінансової звітності складає 73918 тис.грн. Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочину до вартості активів емітента за 
даними останньої фінансової звітності (у відсотках )-135,3%

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  Нечепуренко Олександр Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.04.2018

(дата)

РіЧна інФоРМаціЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ПУблiЧне 
акцiонеРне товаРиство "сiльГосП технiка", 
03744994, Гусєва, 27, м.Фастiв, Київська область, 08500, Україна, 04565 
66110
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 17.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію.
http://03744994.smida.gov.ua/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.
Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ", 31058616
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 03.10.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря 
зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 
Про встаногвлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування (у тому числі для кумулятивного голосування). 3. Звіти 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звітів Правління. 4. Звіти Наглядової ради Товариства за 
підсумками 2013-2016 років. Прийняття рішення за результатами 
розгляду звітів. 5. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та 
висновків Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження річних звітів 
та балансів Товариства за 2013-2016 роки. 7. Про розподіл прибутку 
(покриття збитків) за підсумками роботи у 2013-2016 роках. 8. Про 
припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства. 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
10.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатиметься з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства. 11. Про припинення 
повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про 
обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Ревізійної 
комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії 
Товариства. 14. Про припинення повноважень Голови та членів 
Правління Товариства. 15. Про обрання Голови та членів Правління 
Товариства. 16. Про попереднє схвалення вчинення значних 
правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх 
предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голову правління 
Товариства на укладання та підписання таких правочинів. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не 
подавались. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано 
Лічильну комісію; обрано Голову та Секретаря зборів, затверджено 
регламент зборів; встановлено порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування; затверджено Звіти Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013-2016 роки, затверджено 4. Звіти Наглядової ради Товариства за 
підсумками 2013-2016 років; затверджено Звіти та висновки Ревізійної 
комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013-2016 роки; визнано роботу Правління, Наглядової 
ради та Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті та 
напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих 
документів; затверджені річні звіти та баланси Товариства за 2013-
2016 роки; прийнято рішення не здійснювати розподіл прибутку за 
підсумками роботи у 2013-2016 роках; припинено повноваження та 
обрано членів Наглядової ради Товариства; затверджені умови 
цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами 
Наглядової ради; припинено повноваження та обрано членів Ревізійної 
комісії Товариства; затверджені умови цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; припинено 
повноваження та обрано Голову та членів Правління Товариства; 
прийнято рішення про попереднє схвалення вчинення значних 
правочинів.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.
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РіЧна інФоРМаціЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:  
ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство "ПРоектно-
констРУктоРськиЙ техноло ГiЧ ниЙ iнститУт 
"УкРнаФтоГаЗбУдПРоект", 01291382, вул. Б.Хмельницького 
51Б, м.Київ, Шевченкiвський, 01030, Україна, (044)2759466 0939160025
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію. 
http://01291382.smida.gov.ua/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.
Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ", 31058616
5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 16.03.2017 року. Кворум 
зборів: 99,628% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядали-
ся на загальних зборах: 1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загаль-
них зборів Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових За-
гальних зборів Товариства. 3. Про затвердження порядку проведення 
(регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства. 4. Про внесення змін 
та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, 
а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товари-
ства. 5. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори 
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у 
відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 6. Про внесення змін та 
доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладен-
ня його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією 
Статуту Товариства. 7. Про внесення змін та доповнень до Положення про 
Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою 
приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 8. Про при-
пинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання чле-
нів Наглядової ради Товариства. 10. Про затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами обраної Наглядової ради Товариства та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради. 11. Про надання згоди на вчинення від імені Товариства зна-
чних правочинів, вартість предметів

яких перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними остан-
ньої фінансової звітності Товариства (договори про отримання поворотної фі-
нансової допомоги, кредитні договори, договори купівлі-продажу, міни, застави 
та/або іпотеки). 12. Про надання згоди на вчинення від імені Товариства зна-
чних правочинів, вартість предметів яких перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків 
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (догово-
ри про отримання поворотної фінансової допомоги, кредитні договори, догово-
ри купівлі-продажу, міни, застави та/або іпотеки). 13. Про попереднє надання 
згоди на вчинення від імені Товариства протягом не більше одного року з дати 
прийняття рішення по цьому питанню значних правочинів, вартість предметів 
яких перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними остан-
ньої фінансової звітності Товариства (договори про отримання поворотної фі-
нансової допомоги, кредитні договори, договори купівлі-продажу, міни, застави 
та/або іпотеки). 14. Про попереднє надання згоди на вчинення від імені Товари-
ства протягом не більше одного року з дати прийняття рішення по цьому питан-
ню значних правочинів, вартість предметів яких перевищує 50 (п'ятдесят) від-
сотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства 
(договори про отримання поворотної фінансової допомоги, кредитні договори, 
договори купівлі- продажу, міни, застави та/або іпотеки). 15. Про схвалення до-
говорів, укладених Товариством впродовж 2015 та 2016 років. Особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались. Особа, 
що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада. 
Результати розгляду питань порядку денного: Обрано Лічильну комісію зборів; 
обрано Голову та Секретаря зборів; затверджено порядок проведення (регла-
мент) зборів; прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту 
Товариства, підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Това-
риства; прийнято рішення про внесення змін та доповнень до: Положення про 
Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, По-
ложення про Ревізійну комісію Товариства; припинено повноваження та обра-
но членів Наглядової ради Товариства; затверджено умов цивільно-правових 
договорів з членами обраної Наглядової ради; прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення від імені Товариства значних правочинів, вартість предметів 
яких перевищує 25% вартості активів та значних правочинів, вартість предме-
тів яких перевищує 50% вартості активів за даними останньої фінансової звіт-
ності Товариства; прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
від імені Товариства значних правочинів, вартість предметів яких перевищує 
25% та значних правочинів, вартість предметів яких перевищує 50%; прийнято 
рішення про схвалення договорів, укладених Товариством впродовж 2015 та 
2016 років.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди 
не нараховувались та не сплачувались. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Охтирський м’ясокомбінат»

ідентифікаційний код за ЄдРПоУ емітента: 00444010
Місцезнаходження емітента: 42700, Сумська область, м. Охтирка, 

вул. Грибоєдова, 27
Міжміський код, телефон та факс емітента: (05446) 2-30-05
електронна поштова адреса: ohtmjaso@sm.ukrtel.net
вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
текст повідомлення

Черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОХТИР-
СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», що відбулися 14.04.2018 року (Протокол № 1 
від 14.04.2018 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення та надання повноважень голові правління Товариства на вчинення 
(укладення) від імені Товариства значних правочинів (навіть якщо ринкова 

вартість майна, яке купується/продається, буде дорівнювати або переви-
щувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства), за погодженням Наглядової ради Товариства, про-
тягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних 
правочинів, щодо продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, 
корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: буді-
вель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, 
енергоносіїв та інших об’єктів, граничною сукупною вартістю цих правочи-
нів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Ціну продажу майна затвер-
джує Наглядова рада Товариства. 

Вартість активів за даними останньої річної звітності 17557 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності 56,95 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 3 166 616 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах –  
2 096 2751 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» -  
2 096 2751 шт., «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ПРиватне акціонеРне товаРиство «охтиРськиЙ М’ЯсокоМбінат»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ IСУЗУ, 
УКРАЇНА», 34539354, 04080 м. Київ вул. Новокостянтинiвська, буд. 8, 
(044) 359 00 91

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

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

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «автоМобiльна коМПанiЯ iсУЗУ, УкРаЇна»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік

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

Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське 
автотранспортне пiдприємство 15962", 23996290 
Сумська обл. , Шосткинський р-н, 41100, мiсто 
Шостка, вул. Гагарiна 1 (05449)21498,

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

16.04.2018

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

http://23996290.emitents.org

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

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
«ПрофАудитЕксперт», 31651407

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

Опис: Порядок денний загальних зборів: 
1. Про обрання лічильної комісіїТовариства.2.Про 
обрання голови та секретаріат. 3.Про затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2016 рік. 4.Про роз-
поділ прибутку і збитків за 2016р. 5.Звіт Наглядо-
вої ради за 2016р. та прийняття рішення. 6.Звіт 
генерального директора за 2016р та прийняття рі-
шення за наслідки його розгляду. 7 Звіт ревізійної 
комісії за 2016р.та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.8.Про зміну типу Товариства.  
9 Про змину найменування. 10.Про внесення змін 
до Статуту. 11.Про внесення змін до Положення 
про загальні збори. 12.Про внесення змін до По-
ложення про Наглядову раду.13. Внесення змін до 
положення про ревізійну комісію.. Внесення змін 
про генерального директора Товариства. 15.Про 
припинення повноважень голови та членів Нагля-
довой ради. 16.Про обрання членов Наглядової 
ради Товариства.17. Затвердження ц.п. догово-
ров, що укладаються з членами Наглядової ради. 
18. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів товариства. 
2. виришили: Обрати лічільну комісію у складі  
3 осіб: Слабченко М.М.,Сачко І.Г.- члени ревізій-
ної комісії,Бойко М.В.-голова ревізійної комісії.2, 
Обрати головою зборів Босенко М.С.,секретарем 
Мозолевського В.В. 3. Затвердити річний звіт то-
вариства за 2016р.Прибуток в розмірі 1(одна) 
тис.грн направить на розвиток товариства.5. За-
твердити звіт Наглядової ради.6.Затвердити звіт 
ген. директора за 2016р.7.Затвердити звіт реві-
зійної комісії.8.Зминити тип Публичного(ПАТ 
«АТП 15962» на приватне ПрАТ «АТП15962»9.
Змінити найменування товариства з 
публічного(ПАТ «АТП 15962») на приватн 
(ПрАТ «АТП 15962»). 10.Внести зміни до 
Статуту,уповноважити ген. директора Босенко 
М.С. підписати Статут у новій редакції,да здій-
снити всі дії по реєстрації нової редакції Статуту.

11.Внести зміни до положення про загальні 
збори.12.Внести зміни до положення про нагля-
дову раду. 13.Внести зміни до положення про 
ревізійну комісію. 14.Внести зміни до положен-
ня про генерального директора.уповноважити 
Босенко М.С. підписати усі положення в новій 
редакції.15.Припинити повноваження голови 
нагядової ради Івченко О.А. та членів ради 
МозолевськогоВ.В.,Ріман Р.І.,Тарасенко А.Я., 
Задорожной В.І.16. Обрати членами Наглядо-
вої ради Івченко О.А. Тарасенко А.Я., Мозолев-
ського В.В.на 3(три )роки. 17. Затвердити ЦП 
договори з членами Наглядової ради. 18.Попе-
редньо надати згоду на вчинення товариством 
значних правочинів,вартістью більш ніж 25% 
вартості активів, сукупною вартістю 
10000000(десять мільйонів) гривень00коп., 
предметом яких є: а) продаж основних засобів, 
б) придбання рухомого /нерухомого майна, на 
один рік.. Надати Наглядової раді товариства 
повноваження без додаткового рішення загаль-
них зборів акціонерів: погоджувати умови зна-
чних правочинів,погоджувати перелік рухомого 
та нерухомого майна Товариства,яке підлягає 
продажу чи придбанню,надавати згоду на укла-
дання генеральним директором значних право-
чинів з змінами та доповненнями. Уповноважи-
ти генерального директора здійснювати всі 
необхідні дії щодо вчинення від імені Товари-
ства значних правочинів. Пропозицій до пере-
ліку питань з порядку денного загальних зборів 
від акціонерів не надходили.

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 попере-

дній
Усього активів 12206 10034
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 42
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9257 7228
Сумарна дебіторська заборгованість 1727 1523
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 68
Власний капітал 1408 1393
Статутний капітал 1105 1105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 303 288
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 10798 8641
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00339 0.00023
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.00339 0.00023

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4420000 4420000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПРиватне акцiонеРне товаРиство “шосткинське автотРансПоРтне ПiдПРиЄМство 15962”

РіЧна інФоРМаціЯ  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО КИРИКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО, 00955963, 
провулок Вокзальний,6, смт. Кириківка, Великописарівський, Сумська об-
ласть, 42831, Україна, (054)57-53-137

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://00955963.emitents.org

ПРиватне акцiонеРне товаРиство киРикiвське хлiбоПРиЙМальне ПiдПРиЄМство

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

товаРиство З обМеЖеною відПовідальністю 
«адМіРал – клУб»

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Адмірал-Клуб", 30942381, Вар-
шавська, 116, м. Ірпінь, Київська об-
ласть, 08205, тел.:(044) 393-33-57

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

17.04.2018

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

http://www.admiralclub.com.ua

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
"кУРдюМiвськиЙ 
Завод кислототРив-
ких виРобiв"

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

СЕЛИЩЕ ОПИТНЕ, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКА, БУДИНОК5

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(066) 902 9524

5. Електронна поштова адреса kzki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод кис-

лототривких виробiв» вiд 16.04.2018р. прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв (вартiсть яких перевищує 25 % 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) – 
укладення договорiв (контрактiв) предметом яких може бути майно, роботи 
або послуги ( залучення грошових коштiв), угоди щодо майна (придбання, 
продажу списання, тощо) робiт, послуг, iнше, у тому числi угоди щодо забез-
печення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного 
списання, тощо)) у нацiональнiй та iноземнiй валютi ( у еквiвалентi до 
нацiональної, що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину).

Повноваження щодо пiдписання значних правочинiв надати Виконав-
чому органу Товариства –Головi дирекцiї (Генеральний директор), за умо-
ви обов’язкового погодження цього рiшення iз наглядовою радою Товари-
ства, що оформляється вiдповiдним протоколом (вiдповiдно до Статуту). 
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 1 500 000 000 грн. (один мiльярд 
п’ятсот мiльйонiв). Вартiсть активiв ПрАТ «Курдюмiвський завод кислото-
тривких виробiв» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
49 869 тисяч гривень ( сорок дев’ять вiсiмсот шiстдесят дев’ять тисяч гри-
вень). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3008 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - , кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 3 838 000, «ПРОТИ» прий-
няття рiшення – 0.

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

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

2. Найменування посади ЧУЙКО ВIТАЛIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 

товаРиство 
"кУРдюМiвськиЙ 
Завод кислототРив-
ких виРобiв"

2. Код за ЄДРПОУ 00293545
3. Місцезнаходження 84571, Бахмутський район, 

селище Опитне, вулиця Київська, 
будинок 5

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(066)902 9524

5. Електронна поштова 
адреса

kzki@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про виплату дивідендів

ii. текст повідомлення
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол 

вiд 16.04.2018 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, їх розмiр 
та iншi передбаченi у зв’язку iз рiшення, рiшенням Наглядовою радою То-
вариства (протокол вiд 16.04.2018 року) прийнято рiшення про встанов-
лення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, у межах, та у рамках, визначених 
Статутом Товариства та рiшення загальних зборiв. Дата прийняття за-
гальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату 
дивiдендiв - 16.04.2018 року.Дата складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв – 04.05.2018 року (прийнято рiшенням нагля-
дової ради). Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до 
рiшення загальних зборiв – 1523705,00 грн. (95% чистого прибутку, отри-
маного за пiдсумками роботи за 2017р.);Розмiр дивiдендiв (з чистого при-
бутку) який припадає на одну просту iменну акцiю Статутного капiталу за 
пiдсумками 2017 р. складає 0,3809 грн./1 акцiя; Строк виплати дивiдендiв – 
починаючи з 07.05.2018 р. й по 30.06.2018 р. (не ранiш дати складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв встановленої 
рiшення наглядової ради й у строк не пiзнiш нiж 30.06.2018 р. - строк що 
не перевищує шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року (вiдповiдно до 
рiшення загальних зборiв).Порядок виплати дивiдендiв: ввиплата 
дивiдендiв здiйснюється одноразово всiєї суми дивiдендiв у повному 
обсязi, пропорцiйно до кiлькостi належних особi акцiй, всiм особам 
(акцiонерам), що мають право на отримання дивiдендiв, виключно грошо-
вими коштами в нацiональнiй валютi України, станом на дату складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (тобто станом на 
04.05.2018р.).Спосiб виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється 
безпосередньо акцiонерам (особам) шляхом переказу Товариством 
коштiв поштовим переказом на адресу акцiонера (реєстрацiї/перебуван-
ня/проживання/тощо) / банкiвський рахунок, iнформацiя про яку/ий зазна-
чено в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, визначе-
ний вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему України; 
Додаткова iнформацiя: Витрати, яки виникають через необхiднiсть випла-
ти дивiдендiв, проводити за рахунок суми дивiдендiв, призначених до ви-
плати акцiонеру. По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк 
дивiдендам у будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, 
компенсацiйнi виплати, в тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв, 
- не проводяться.

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих 
даних для виплати дивiдендiв покладається на особу (акцiонера) – влас-
ника простих iменних акцiй. У разi повернення акцiонерному товариству 
коштiв, переказаних Товариством поштовим переказом на адреси 
акцiонерiв (адресу реєстрацiї/перебування/проживання/тощо) / банкiвський 
рахунок, такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депози-
тарну систему України.

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

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

2. Найменування посади Чуйко Вiталiй Леонiдович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.04.2018

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КУРДЮМIВСЬКИЙ ЗАВОД 
КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00293545
3. Місцезнаходження 84571, Бахмутський район, селище 

Опитне, вулиця Київська, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс (066)902 9524
5. Електронна поштова адреса kzki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод 

кислототривких виробiв» (протокол загальних зборiв акцiонерiв) вiд 
16.04.2018 року у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту товариства якi пе-
редбачають змiну компетенцiї наглядової ради, достроково припинено по-
вноваження посадової особи члена (голови) наглядової ради з 16.04.2018 
року. Посадова особа член (голова) наглядової ради Тритяченко Олег 
Климентiйович ( паспорт громадянина України з електронним безконтак-
тним носiєм №000923797, запис видачi №19670824-00232, орган видачi 
1428, дата видачi 31.08.2017р.) перебував на посадi з 25.04.2016 року. 
Вiдсоток частки в статутному капiталi складає 75,432550 % . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 
дiяльностi: голова наглядової ради, управитель з питань комерцiйної 
дiяльностi та управлiння.

Посадова особа - член наглядової ради Тритяченко Олег Климентiйович 
( паспорт громадянина України з електронним безконтактним носiєм 
№000923797, запис видачi №19670824-00232, орган видачi 1428, дата 
видачi 31.08.2017р.) обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» строком на три роки. 
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №4 вiд 16.04.2018 року) Тритяченко 
Олега Климентiйовича обрано головою наглядової ради.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод 
кислототривких виробiв» (протокол загальних зборiв акцiонерiв) вiд 
16.04.2018 року у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту товариства якi пе-
редбачають змiну компетенцiї наглядової ради, достроково припинено по-
вноваження посадової особи члена наглядової ради з 16.04.2018 року. По-
садова особа член наглядової ради Тритяченко Олександр Климентiйович 
( паспорт громадянина України серiя ВК № 810790, виданий Кiровським 
ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 17.05.2011р.) перебу-
вав на посадi з 25.04.2016 року. Вiдсоток частки в статутному капiталi скла-
дає 0,050000 % . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Iншi посади протягом дiяльностi: член наглядової ради, начальник 
ЖДК.

Посадова особа - член наглядової ради Тритяченко Олександр 
Климентiйович (паспорт громадянина України серiя ВК № 810790, виданий 
Кiровським ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 17.05.2011р) 
обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський 
завод кислототривких виробiв» строком на три роки. Вiдсоток частки в ста-
тутному капiталi складає 0,050000 % . Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади протягом дiяльностi: член нагля-
дової ради, начальник ЖДК.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод 
кислототривких виробiв» (протокол загальних зборiв акцiонерiв) вiд 
16.04.2018 року у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту товариства якi пе-
редбачають змiну компетенцiї наглядової ради, достроково припинено по-
вноваження посадової особи члена наглядової ради з 16.04.2018 року. По-
садова особа член наглядової ради Шестопалова Ольга Львiвна ( паспорт 
громадянина України серiя ВВ № 194283, виданий Київським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 11.01.1998р.) перебувала 
на посадi з 25.04.2016 року. Вiдсоток частки в статутному капiталi складає 
0,050000 % . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади протягом дiяльностi: член наглядової ради, лiкар

Посадова особа - член наглядової ради Шестопалова Ольга Львiвна 
(паспорт громадянина України серiя ВВ № 194283, виданий Київським РВ 
ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 11.01.1998р) обраний 
на посаду загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод кис-
лототривких виробiв» строком на три роки. Вiдсоток частки в статутному 
капiталi складає 0,050000 % . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади протягом дiяльностi: член наглядової 
ради, лiкар.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод 

кислототривких виробiв» (протокол загальних зборiв акцiонерiв) вiд 
16.04.2018 року у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту товариства якi пе-
редбачають скасування одноособового виконавчого органу Товариства – 
генерального достроково з 16.04.2018 року звiльнено з посади генераль-
ного директора Чуйко Вiталiя Леонiдовича. Посадова особа – генеральний 
директор Чуйко Вiталiй Леонiдович ( паспорт громадянина України серiя 
ВА № 390153, виданий Калiнiнським РВ УМВС України у м.Горлiвцi, дата 
видачi 13.07.1996р.) перебував на посадi з 24.09.2015 року. Вiдсоток частки 
в статутному капiталi вiдсутнiй . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади протягом дiяльностi: генеральний 
директор, директор з розвитку, голова правлiння.

Посадова особа - член ( Голова) дирекцiї (Генеральний директор) Чуйко 
Вiталiй Леонiдович (паспорт громадянина України серiя ВА № 390153, ви-
даний Калiнiнським РВ УМВС України у м.Горлiвцi, дата видачi 13.07.1996р.) 
обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський 
завод кислототривких виробiв» строком на три роки. Вiдсоток частки в ста-
тутному капiталi вiдсутнiй . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iншi посади протягом дiяльностi: генеральний директор, 
директор з розвитку, голова правлiння.

Посадова особа - член дирекцiї ( Директор з комерцiйних питань) 
Масалигiн Андрiй Вiкторович (паспорт громадянина України серiя ВТ 
№ 170951, виданий Артемiвським МВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi, 
дата видачi 27.10.2015р.) обраний на посаду загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» строком 
на три роки. Вiдсоток частки в статутному капiталi вiдсутнiй. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 
дiяльностi: комерцiйний директор.

Посадова особа - член дирекцiї ( Директор з правових питань) Аксакова 
Юлiя Сергiївна (паспорт громадянина України серiя ВВ № 617383, виданий 
Артемiвським МВ ГУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 
18.11.1998р.) обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» строком на три роки. 
Вiдсоток частки в статутному капiталi вiдсутнiй. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади протягом дiяльностi: 
юрисконсульт, юрист.

Посадова особа - член дирекцiї ( Директор з загальних питань) Петрова 
Яна Миколаївна (паспорт громадянина України серiя ВК № 685270, вида-
ний Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй 
областi, дата видачi 06.01.2010р.) обраний на посаду загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» строком 
на три роки. Вiдсоток частки в статутному капiталi вiдсутнiй. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 
дiяльностi: начальник юридичного вiддiлу, юрисконсульт.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Курдюмiвський завод 
кислототривких виробiв» (протокол загальних зборiв акцiонерiв) вiд 
16.04.2018 року у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту товариства якi пе-
редбачають змiну компетенцiї Ревiзора, достроково припинено повнова-
ження посадової особи Ревiзора з 16.04.2018 року. Посадова особа Ревiзор 
Сафiуллiна Iрина Петрiвна ( паспорт громадянина України серiя ВА 
№944541 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України 
Донецької областi, дата видачi 30.08.1997 року) перебувала на посадi з 
25.04.2016 року. Вiдсоток частки в статутному капiталi складає 20,317450 % 
. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi по-
сади протягом дiяльностi: Ревiзор.

Посадова особа - Ревiзор Сафiуллiна Iрина Петрiвна (паспорт громадя-
нина України серiя ВА №944541 виданий Центрально-Мiським РВ 
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 30.08.1997 
року) обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» строком на три роки. 
Вiдсоток частки в статутному капiталi20,317450%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади протягом дiяльностi: 
Ревiзор.

Посадова особа - Ревiзор Сафiуллiна Iрина Петрiвна (паспорт громадя-
нина України серiя ВА №944541 виданий Центрально-Мiським РВ 
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 30.08.1997 
року) обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» строком на три роки. 
Вiдсоток частки в статутному капiталi20,317450%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади протягом дiяльностi: 
Ревiзор.

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

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

2. Найменування посади Чуйко Вiталiй Леонiдович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство “кУРдюМiвськиЙ Завод кислототРивких виРобiв”
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ПовідоМленнЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватне акціонеРне това-

Риство «хлібоЗавод «ЗаліЗниЧник»
2. Код за ЄДРПОУ: 23050348
3. Місцезнаходження: 42601, сумська область, місто тростянець, 

перевулок Гаївський, 2б
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05458) 6-91-01 

(05458) 5-31-71
5. Електронна поштова адреса: boromlja@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://zaliznuchnuk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ii. текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» 
(надалі – емітент) від 16.04.2018 року (протокол №1 від 16.04.2018 
року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Мель-
ник Сергія Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу 
наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради 
емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 5 431 786 простих іменних акцій, що дорівнює 
42,330003% розміру статутного капіталу емітента, загальною номіналь-
ною вартістю 1 357 946,50 грн. На зазначеній посаді перебував – з 
30.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента – Вілен-
ської Ольги Вікторівни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу 
наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради 
емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 50 простих іменних акцій, що дорівнює 0,000389% роз-
міру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 
12,50 грн. На зазначеній посаді перебувала – з 30.04.2014 року. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента – Біло-
брової Наталії Михайлівни (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього 
складу наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядо-
вої ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На за-
значеній посаді перебувала – з 28.04.2017 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження голови ревізійної комісії емітента - Рєзнік 
Романа Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу реві-
зійної комісії емітента та ліквідацією такого органу емітента, як ревізій-
на комісія. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 50 простих іменних акцій, що дорівнює 0,000389% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 
12,50 грн. На зазначеній посаді перебував – з 30.04.2014 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Замість посадової особи повноваження якої припинено на цю по-
саду нікого не обрано;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Пан-
ченко Віри Павлівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу реві-
зійної комісії емітента та ліквідацією такого органу емітента, як ревізій-
на комісія. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 500 простих іменних акцій, що дорівнює 0,003896% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 
125 грн. На зазначеній посаді перебувала – з 30.04.2014 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Замість посадової особи повноваження якої припинено на цю по-
саду нікого не обрано;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Шапо-
вал Любові Леонідівни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-

но) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу 
ревізійної комісії емітента та ліквідацією такого органу емітента, як ре-
візійна комісія. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазна-
ченій посаді перебувала – з 28.04.2017 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не 
обрано;

- обрано членом наглядової ради емітента – Мельник Сергія Мико-
лайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 
16.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
5 431 786 простих іменних акцій, що дорівнює 42,330003% розміру ста-
тутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю  
1 357 946,50 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займа-
ла посади: директор ТОВ «Укргеопром», голова наглядової ради емі-
тента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Член наглядової ради є акціонером емітента;

- обрано членом наглядової ради емітента – Віленську Ольгу Вікто-
рівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 16.04.2018 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 50 простих 
іменних акцій, що дорівнює 0,000389% розміру статутного капіталу емі-
тента, загальною номінальною вартістю 12,50 грн. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа займала посади: головний бухгалтер Геть-
манського національного парку, член наглядової ради емітента. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Член наглядової ради є акціонером емітента;

- обрано членом наглядової ради емітента – Ємельянова Юрія 
Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітен-
та, з 16.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. 
Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: началь-
ник відділу управління державним майном та інформатизації, заступ-
ник начальника відділу державного і корпоративного управління та ре-
формування власності та інформатизаційного забезпечення, заступник 
начальника відділу державного і корпоративного управління та рефор-
мування власності, завідувач сектору державного та корпоративного 
управління Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Член наглядової ради є представни-
ком акціонера емітента - Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Сумській області (код за ЄДРПОУ: 21124686, місце-
знаходження: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1), яке володіє  
6 162 080 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 
48,021197% статутного капіталу емітента, загальною номінальною вар-
тістю 1 540 520 грн.

На підставі рішення наглядової ради емітента від 16.04.2018 року 
(протокол №5 від 16.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадових 
осіб емітента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емітента – Мельник Сергія Микола-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання голови наглядової ради емітента, з 16.04.2018 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 5 431 786 про-
стих іменних акцій, що дорівнює 42,330003% розміру статутного капіта-
лу емітента, загальною номінальною вартістю 1 357 946,50 грн. Про-
тягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: директор 
ТОВ «Укргеопром», голова наглядової ради емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голо-
ва наглядової ради є акціонером емітента.

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

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

2. Директор  ____________  І.С. Рєзнік
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.
  17.04.2018 року
  (дата)

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«хлібоЗавод «ЗаліЗниЧник»
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 ПовідоМленнЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

Пат «Полтава-банк».
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк».

2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63
5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення наглядової ради Публічного акціонерного товариства 

«Полтава-банк» (далі – Банк) (протокол № 25 від 16.04.2018 р.) та згiдно Ста-
туту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме: 

Звільнено:
1. Голова правлiння - Переверзев Вiталiй Станiславович. Посадова осо-

ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 
5 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призна-
чався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно 
Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. Перший заступник голови правління, член правління - Гофман Вячес-
лав Вiтеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Перебував на посадi 24 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з 
закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової 
ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статут-
ному капiталi Банку 8,9225 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

3. Заступник голови правління, член правління - Бобилков Олег Володими-
рович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Пере-
бував на посадi 16 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, 
на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. 
та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3320 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4. Заступник голови правління, член правління – Монастирний Сергій Во-
лодимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла. Перебував на посадi 3 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням 
термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 
16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Член правлiння - Вірстюк Юрій Ярославович, головний бухгалтер Бан-
ку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Пере-
бував на посадi 7 місяців. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, 
на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. 
та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6. Член правлiння - Тютюнник В’ячеслав Васильович. Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi  
2 місяці. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який при-
значався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно 
Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

7. Член правління - Вiрченко Марина Юрiївна. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 6 років. 
Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначалась, 
на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту 
Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено:
1. Голова правлiння - Переверзев Вiталiй Станiславович. Посадова осо-

ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду 
строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової 
ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, 
якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: голова правлiння Банку.

2. Перший заступник голови правління, член правління - Гофман Вячес-
лав Вiтеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, 
на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Володiє часткою у 
статутному капiталi Банку 8,9225 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять 
рокiв: перший заступник голови правлiння Банку, член правління Банку.

3. Заступник голови правління, член правління - Бобилков Олег Володи-
мирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi 
рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Володiє часткою у статутно-
му капiталi Банку 0,3320 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: заступ-
ник голови правлiння Банку, член правління Банку.

4. Заступник голови правління, член правління - Монастирний Сергій 
Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, 
на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статут-
ному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: 
заступник голови правлiння Банку, з 08.06.2015 р. член правління Банку.

5. Член правління - Вірстюк Юрій Ярославович, головний бухгалтер Бан-
ку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призна-
чено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення 
наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: з 26.11.2009 р. головний 
бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтав-
ської обласної дирекцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль»; з 26.12.2016 р. 
керiвник фiнансово-економiчної служби ПП «Прем’єр Сакс; з 14.06.2017 р. 
провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-
пасивними операцiями з юридичними особами Банку; з 21.08.2017 р. голо-
вний бухгалтер Банку; з 28.08.2017 р. член правління Банку.

6. Член правлiння - Тютюнник В’ячеслав Васильович. Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду 
строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової 
ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, 
якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: В Управлінні НБУ в Полтавській 
області: з 21.07.2008 р. головний економіст відділу банківського нагляду; з 
22.07.2013 р. заступник начальника відділу банківського нагляду. В НБУ: з 
20.04.2015 р. головний економіст третього відділу інспектування банків Де-
партаменту інспектування банків. В ПАТ «Полтава-банк»: з 11.03.2016 р. 
провідний економіст служби фінансового моніторингу; з 01.11.2017 р. за-
ступник начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р. 
т.в.о. начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р. член 
правління Банку.

7. Член правлiння - Вiрченко Марина Юрiївна. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на 
три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 
16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обій-
мала за останні п’ять рокiв: начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та 
управлiння ризиками Банку, член правління Банку.

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

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

2. Голова правління ___________         В.С. Переверзев 17.04.2018 р. 
(підпис)    (ініціали та прізвище керівника) (дата) 

    М.П.

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Iмперiал Тобакко Продакшн Україна», 20043260, 03026 м.Київ 
вул. Академiка Заболотного, 35, (044) 201-29-57

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 13.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://imperial-tobacco.com.ua/press/news/riichna_
informatsiya_emitenta_tsinnikh_paperiv_za_2017_rik/

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «iМПеРiал тобакко ПРодакшн УкРаЇна»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПовідоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ГО-
ТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03358481,
3. Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, 

корп.. 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)525-72-33
5. Електронна поштова адреса: at18@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 03358481.infosite.com.ua
7. ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емі-
тента: повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента.

іі.текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Річними загальними 

зборами Товариства 16.04.2018 р., протокол № 1/18 Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протокол № 1/18 річних загаль-
них зборів від 16.04.2018 року

Посадова особа Вердян Марат Арамович, який займав посаду Голова 
Наглядової ради, припинив повноваження.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Особа не надала свої згоди на 
розкриття паспортних данних.Рішення про припинення повноважень при-
йнято Річними загальними зборами Товариства 16.04.2018 р., (протокол 
№ 1/18 ).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі (Про-
токол № 1/18) річних загальних зборів від 16.04.2018 року, Посадова особа 
Светлова Вікторія Борисівна, яка займала посаду член Наглядової ради, 
припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Особа не надала своєї 
згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 3 роки.Рішення про припинення повноважень прийнято Річними за-
гальними зборами Товариства 16.04.2018 р.,( протокол № 1/18). 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токол № 1/18 річних загальних зборів від 16.04.2018 року.Посадова особа 
Куземко Влодимир Іванович, який займає посаду член Наглядової ради, 
припинив повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Особа не надала своєї 
згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 3 роки.Рішення про припинення повноважень прийнято Річними за-
гальними зборами Товариства 16.04.2018 р.,( протокол № 1/18 ).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі (Про-
токол № 1/18 )річних загальних зборів від 16.04.2018 року. Посадова особа 
Самборська Тетяна Петрівна, яка займала посаду голова ревізійної комісії, 
припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Особа не надала своєї 
згоди на розкриття паспортних данних.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 3 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято Річними загальними 
зборами Товариства 16.04.2018 р.,( протокол № 1/18). 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі (Про-
токол № 1/18) річних загальних зборів від 16.04.2018 року .Посадова особа 
Стретович Ольга Олександрівна, яка займала посаду член ревізійної комі-
сії, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Особа не нада-
ла своєї згоди на розкриття паспортних данних.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 3 роки.Рішення про припинення повноважень прийнято 
Річними загальними зборами Товариства 16.04.2018 р., (протокол  
№ 1/18 ).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токол № 1/18 річних загальних зборів від 16.04.2018 рокуПосадова особа 
Стретович Ольга Олександрівна, яка займала посаду член ревізійної комі-
сії, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Особа не нада-
ла своєї згоди на розкриття паспортних данних.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки.

Рішення про обрання прийнято Річними загальними зборами Товари-
ства 16.04.2018 р., протокол № 1/18 Обрання посадової особи виконано на 

підставі (Протокол № 1/18 )річних загальних зборів від 16.04.2018 року 
Вердян Марат Арамович обрано на посаду Голова Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Строк, на який обрано особу: 3 рокиІнші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «САМ ПРИЙШОВ-БУД», 
фiнансовий директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Вердян Марат Арамович не є акціонером, представником акціоне-
ра або групи акціонері, він є незалежною особою.Особа не надала своєї 
згоди на розкриття паспортних данних.

Рішення про обрання прийнято Річними загальними зборами Товари-
ства 16.04.2018 р., протокол № 1/18 Обрання посадової особи виконано на 
підставі (Протокол № 1/18) річних загальних зборів від 16.04.2018 року 

Куземко Володимир Іванович обрано на посаду член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Строк, на який обрано особу: 3 роки . Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: IП «АЛЬФА –КОНСАЛТIНГ», Ге-
неральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Куземко Володимир Іванович не є акціонером, є представником 
акціонера від імені ІП «АЛЬФА - КОНСАЛТИНГ», що володіє 1 382 769 акцій 
Товариства. Особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних дан-
них.

Рішення про обрання прийнято Річними загальними зборами Товари-
ства 16.04.2018 р., протокол № 1/18 Обрання посадової особи виконано на 
підставі (Протокол № 1/18) річних загальних зборів від 16.04.2018 року 

Светлова Вікторія Борисівна обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «М-СЕРВІС», заступник 
фінансового директора. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 0 акцій. Светлова Вікторія Борисівна не є акціонером, представником 
акціонера або групи акціонері, вона є незалежною особою. Особа не нада-
ла своєї згоди на розкриття паспортних данних.

Рішення про обрання прийнято Річними загальними зборами Товари-
ства 16.04.2018 р., протокол № 1/18 Обрання посадової особи виконано на 
підставі Протокол № 1/18 річних загальних зборів від 16.04.2018 року 

Самборська Тетяна Петрівна обрано на посаду Голова Ревізійної 
комісіїВолодiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу:  
3 роки . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
ІП «АЛЬФА-КОНСАЛТИНГ», головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій.Самборська Тетяна Петрівна не є ак-
ціонером, представником акціонера або групи акціонері, він є незалежною 
особою.Особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних данних.

Рішення про обрання прийнято Річними загальними зборами Товари-
ства 16.04.2018 р., протокол № 1/18 Обрання посадової особи виконано на 
підставі (Протокол № 1/18) річних загальних зборів від 16.04.2018 року 

Стретович Ольга Олександрівна обрано на посаду член Ревізійної 
комісіїВолодiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років:ТОВ «ФIЄСТА», началь-
ник економiчного вiддiлу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій.Стретович Ольга Олександрівна не є акціонером, представ-
ником акціонера або групи акціонері, він є незалежною особою.Особа не 
надала своєї згоди на розкриття паспортних данних.

Рішення про обрання прийнято Річними загальними зборами Товари-
ства 16.04.2018 р., протокол № 1/18 Обрання посадової особи виконано на 
підставі (Протокол № 1/18) річних загальних зборів від 16.04.2018 року 

Матвієнко Світлана Ростиславівна обрано на посаду член Ревізійної 
комісіїВолодiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: 3 роки.Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років:ТОВ «АФ АУДИТ КОН-
САЛТ Україна» бухгалтер-експерт.Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій.Матвієнко Світлана Ростиславівна не є акціонером, 
представником акціонера або групи акціонері, він є незалежною особою.
Особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних данних.

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

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

2. Найменування посади Голова правління Хвостенко С.М. 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 16.04.2018р.(дата)

ПУбліЧне акціонеРне товаРиство 
«Готель «театРальниЙ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
і. основні відомості про емітента

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

Приватне акціонерне товариство 
"Енергiя", 13699556, 08700, 
Київська обл., м. Обухiв, вул. Про-
мислова, 1, тел. (04572) 71-311

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

16.04.2018

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

http://www.energiya.kiev.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 
інститут аудиту", 21512649

5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори проводились 27.04.2017р. Збори проводились за 
ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням поряд-
ку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціоне-
рів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах: 1. Об-
рання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (вирішили 
затвердити запропонований склад лічильної комісії). 2. Звіт Голови Прав-
ління за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (вирішили за-
твердити звіт) 3. Звіт Наглядової ради за наслідками фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту (вирішили затвердити звіт) 4. Звіт Ревізійної ко-
місії за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (вирішили за-
твердити звіт). 5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 
2016 рік (вирішили затвердити річний звіт і баланс). 6. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2016 рік (вирішили затвердити сукупний збиток То-
вариства в сумі 18156 тис.грн. Дивіденди за 2016 р. не виплачувати).  
7. Прийняття рішення про вчинення та/або схвалення значного правочину у 
2016-2017 роках, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності Товариства (вирішили схвалити значний правочин 
з ПАТ НАК "Нафтогаз України" на постачання природного газу. Сума право-
чину 54 559 680,00 грн.). 8. Прийняття рішення про внесення змін у види 
економічної діяльності Товариства, які зазначені в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань (внести зміни до відомостей про юридичну особу із зазначенням осно-
вного виду діяльності КВЕД 35.30 "Постачання пари, гарячої води та конди-
ційованого повітря"). 9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 
комісії Товариства (вирішили відізвати Голову та членів Ревізійної комісії). 
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (вирішили обрати Ревізій-
ну комісію у складі 3 осіб терміном на три роки на безоплатній основі).  
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних право-
чинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) Головою 
Правління в період з 27.04.2017 року по 27.04.2018 року (включно), харак-
тер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (в 
тому числі договори на постачання природного газу), ринкова вартість май-
на, робіт або послуг, що є предметом таких

правочинів, перевищують 25 % вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності Товариства (вирішили прийняти рішення про по-
переднє надання згоди на попереднє схвалення, щодо укладання та здій-
снення Головою Правління в період з 27.04.2017 року по 27.04.2018 року 
(включно) значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-
господарською діяльністю Товариства (в тому числі договори на постачан-
ня природного газу)).
Позачергові загальні збори проводились 02.10.2017р. Збори проводились 
за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозиції по питаннях по-
рядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акці-
онерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах:  
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів То-
вариства (вирішили затвердити запропонований склад лічильної комісії). 
2. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних право-
чинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) Головою 
Правління в період з 02.10.2017 року по 27.04.2018 року (включно), харак-
тер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (в 
тому числі договори на постачання природного газу), ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 
25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства (прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Головою Правління значних правочинів, характер яких пов'язаний з 
фінансово-господарською діяльністю Товариства (в тому числі договори 
на постачання природного газу на опалювальний період 2017-2018 рр.)
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не прийма-
лось.

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 46 745 48 742
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9 892 10 518
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 706 2 798
Сумарна дебіторська заборгованість 29 326 33 137
Гроші та їх еквіваленти 3 707 1 261
Власний капітал 28 298 9 481
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

32 660 32 660

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5 219) (24 026)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 18 447 39 251
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,14 (0,14)

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

0,14 (0,14)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 130 639 864 130 639 864
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

ПРиватне акціонеРне товаРиство «енеРГiЯ»

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 

«Фірма Бакалія»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553416
3. Місцезнаходження: 29000 місто Хмельницький, вулиця Шевченка бу-

динок 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 0382 65-64-52, 65-10-02
5. Електронна поштова адреса: zelinskaya@bakaleya.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.bakaleya.org/pat
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Збори вирішили: попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, а саме надати згоду на укла-
дення товариством значних правочинів, а саме: на укладення договорів 
позики, договорів застави, договорів поруки, кредитних договорів,іпотечних 
договорів, договорів про надання банківської гарантії, договорів поставки, 
договорів куплі-продажу товарів, або обладнання, договорів оренди, дого-
ворів лізингу та додаткових угод або додатків до них, загальна вартість 
кожного з яких не буде перевищувати 3 000 000 000 грн.00 коп. (три мільяр-
ди гривень.00 коп.).

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

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

2. директор  Матняк о.і.
16.04.2018

ПРиватне акціонеРне товаРиство «ФіРМа бакаліЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 31171581
3. Місцезнаходження 03035, мiсто Київ, площа 

Солом'янська,2, офiс 703
4. Міжміський код, телефон та факс (044)-244-04-14 (044)-244-04-14
5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.krus.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, 
що перевищує 10 відсотків статутно-
го капіталу

ii. текст повідомлення
17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «КИЇВ-

СЬКА РУСЬ» (протокол №30 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «КИЇВ-
СЬКА РУСЬ» вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про приватне розмiщення  
1 359 280 (один мiльйон триста пятдесят девять тисяч двiстi вiсiмдесят) 
простих iменних акцiй, у звязку з чим розмiр статутного капiталу збiльшився 
на 21938779.20 грн. (двадцять один мiльйон девятсот тридцять вiсiм тисяч 
сiмсот сiмдесят девять гривень 20 коп.). 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 16,14 грн. (шiстнадцять гривень  
14 коп.). Цiна розмiщення акцiй - 16,22 грн. (шiстнадцять гривень 22 копiйки) 
за одну акцiю, що дорiвнює ринковiй вартостi та є вищою за номiнальну 
вартiсть. Ринкова вартiсть визначена станом на 06.03.2018 незалежною 
оцiнкою, що проведена Суб'єктом оцiночної дiяльностi - Бевзо Олексан-
дром Вiльямовичем (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi України 
№ 1049/17 вiд 31 жовтня 2017 року), та затверджена рiшенням Наглядової 
ради вiд 13.04.2018. Рецензiя на звiт про оцiнку акцiй Товариства здiйснена 
суб'єктом оцiночної дiяльностi – Приватне пiдприємство «Експерт-
Аналiтик» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №823/16 вiд 25 жовтня 
2016 року).

Iнформацiя щодо змiни власника значного пакета акцiй, бiльшення 
частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 
10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, до завершення розмiщення акцiй, вiдсутня.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку 
вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, 
якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 
прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв становить 318,98%.

Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують однакову 
сукупнiсть прав:

- участь в управлiннi Товариством;
- участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку 

(дивiденди);
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Товариство забез-

печує акцiонерам доступ до документiв та iнформацiї в обсягах i в порядку, 
встановлених чинним законодавством України. Акцiонери можуть отриму-
вати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства з дотриманням об-
межень, встановлених чинним законодавством України, у випадках i в по-
рядку, встановлених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

- голосувати на загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх 
представникiв;

- в переважному порядку на договiрних засадах одержувати послуги, 
що надаються Товариством;

- вийти в установленому порядку з Товариства шляхом вiдчуження на-
лежних їм повнiстю сплачених акцiй;

- отримати частину вартостi майна Товариства у натуральнiй чи у 
грошовiй формi у випадку лiквiдацiї / реорганiзацiї / Товариства пропорцiйно 
вартостi належних їм акцiй;

- висувати кандидатури посадових осiб Товариства.
- здiйснення продажу або iнше вiдчуження всiх або будь-якої частини 

належних їм акцiй в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України та цим Статутом. Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, 
передбаченi чинним законодавством України та Статутом емiтента.

Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi 
України (гривнi). Кошти перераховуються у термiн з 11.06.2018 по 02.07.2018 
включно, за наступними реквiзитами: одержувач - ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА 
РУСЬ», код ЄДРПОУ 31171581, рахунок № 26509008000130 в ПАТ АБ 
«УКР ГАЗБАНК» м. Київ, МФО 320478.

Метою розмiщення цiнних паперiв є залучення додаткових iнвестицiй 
на потреби дiяльностi Товариства, з метою пiдвищення конкурентної 
спроможностi вже iснуючих страхових продуктiв, якi Товариство надає на 
ринку страхових послуг, а також, пiдвищення капiталiзацiї, платоспроможностi 
та фiнансової стiйкостi страхової компанiї. Кошти (100%), отриманi вiд 
розмiщення акцiй додаткового випуску, Товариство планує використати:

30% - для придбання лiквiдних активiв;
70% -для збiльшення статутного капiталу з метою розробки нових та 

пiдвищення конкурентної спроможностi вже iснуючих страхових продуктiв, 
якi Товариство надає на ринку страхових послуг, а також, пiдвищення 
капiталiзацiї, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi страхової 
компанiї.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято акцiонерами 
ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ». Розмiщення акцiй здiйснюється виключно 
серед акцiонерiв ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» станом на 17.04.2018.

Конвертацiя акцiй в iншi цiннi папери не передбачається.
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 Iванов Олександр Сергiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство “стРахова коМПанiЯ “киЇвська РУсь”

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 «Концерн 
Галнафтогаз»

2. Код за ЄДРПОУ 31729918
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця 

Набережно-Хрещатицька, 
будинок 15-17/18

4. Міжміський код, телефон та факс +380443905770 
+380322989601

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

http://www.okko.ua/

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

ii. текст повідомлення
16 квiтня 2018 року, у зв'язку iз закiнченням строку на який його було 

обрано (призначено), припинилися повноваження директора ПАТ «Кон-

церн Галнафтогаз» Купибiди Назара Iвановича (паспорт серiї КС №277919, 
виданий Пустомитiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 
07.10.2003 року), частка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафто-
газ»  - 0,05833%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебував на посадi директора ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 
16.04.2015р.

16 квiтня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(протокол №08/18 вiд 16 квiтня 2018 року) прийнято рiшення з 16 квiтня 
2018 року обрати (призначити) директором ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
Купибiду Назара Iвановича (паспорт серiї КС №277919, виданий 
Пустомитiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 07.10.2003 
року), частка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,05833%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 
який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймала наступнi посади: директор ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

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 Купибiда Назар Iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство «концеРн ГалнаФтоГаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 31171581
3. Місцезнаходження 03035, мiсто Київ, площа 

Солом'янська,2, офiс 703
4. Міжміський код, телефон та факс (044)-244-04-14 (044)-244-04-14
5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.krus.kiev.ua/

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

ii. текст повідомлення
17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 

що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийняте рiшення 
про дострокове припинення повноважень Ревiзора товариства Венецького 
Дмитра Олександровича, в зв’язку iз вiдсутнiстю необхiдностi наявностi по-
сади Ревiзора(на розкриття паспортних даних згода не надана). Перебував 
на посадi Ревiзора товариства з 14.07.2017 по 17.04.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером Товари-
ства, володiє часткою в розмiрi 30% статутного капiталу емiтента

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади чле-
на Наглядової Ради Товариства Кулака Олександра Григоровича(на роз-
криття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу 
посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. 
Термiн перебування на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 
14.07.2017 по 17.04.2018р. Частка у статутному капiталi Товариства скла-
дає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади чле-
на Наглядової Ради Товариства Волобуєву Юлiю Олександрiвну(на роз-
криття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу 
посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. 
Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 
14.07.2017 по 17.04.2018р. Є акцiонером Товариства, частка у статутному 
капiталi Товариства складає 30%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади чле-
на Наглядової Ради Товариства Альперiн Тетяну(на розкриття паспортних 
даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу посадових осiб у 
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Термiн перебування 
на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 14.07.2017 по 17.04.2018р. ). 
Є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 
40%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято 
рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства 
термiном на три роки Венецького Дмитра Олександровича в зв’язку iз при-
веденням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законо-
давства України (на розкриття паспортних даних згода не надана). Є 
акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 
30,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п’яти рокiв – Ревiзор 
ПрАТ «Страхова компанiя «Київська Русь» з 14.07.2017 по 17.04.2018р.

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято рiшення про 
обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки 
Альперiн Тетяну(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз 
приведенням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законо-
давства України. Є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Това-
риства складає 40% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п’яти рокiв – член 
Наглядової ради ПрАТ «СК «Київська Русь» з 14.07.2017 по 17.04.2018р.. 

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято 
рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства 
термiном на три роки Волобуєву Юлiю Олександрiвну(на розкриття пас-
портних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу посадових 
осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Є акцiонером 
Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30% . Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
займала особа протягом останнiх п’яти рокiв : з 14.07.2017 по 17.04.2018р. 
член Наглядової ради ПрАТ «СК «Київська Русь».

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 Iванов Олександр Сергiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство “стРахова коМПанiЯ “киЇвська РУсь”

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«волиньобленеРГо»

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

i. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента  Приватне ак-
ціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 2. код за ЄдРПоУ 00131512 
3. Місцезнаходження 43023 м. Луцьк вул. Єршова, буд. 4 4. Міжміський 

код, телефон та факс (0332) 78 05 12 (0332) 78 75 19 5. електронна по-
штова адреса jurist4@energy.volyn.ua 6. адреса сторінки в мережі інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
http://energy.volyn.ua/activity/specialinfo.php 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 емі-
тента

ii. текст повідомлення 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Посада* 
Прізвище, ім’я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який 

видав)** або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 
12.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Крупко Володимир Петрович  д/н д/н д/н  0,000014
Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 12.04.2018 р.  Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу 
засідання Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» №12.04/2018 від 12.04.2018 р.  Крупка Володимира Петровича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Голови Наглядової ради.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000014%.  Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 3,5 грн.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Строк, на який обрано особу: не визначений.  Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 12.2011 - по теперішній час - Директор ТОВ «Укрістгаз».  Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 70 акцій.  Крупко Володимир Петрович є акціонером ПрАТ «Волиньобленерго».  Не 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. 

2.

Генеральний директор Купчак В.Р.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
13.04.2018

(дата) 
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
"аГРоМашкоМПлект", 
ЄДРПОУ 00902174,
21022, Вінницька обл., місто Вiнниця, 
вулиця Айвазовського, 2, тел.(0432) 
61-41-39

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

18.04.2018

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

http://amk.vn.ua

ПУбліЧне акціонеРне товаРиство 
«тУРбоатоМ»

Публічне акціонерне товариство «Турбоатом» (ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 05762269, адреса місцезнаходження: просп. Московський, 
199, м. Харків, 61037), повідомляє, що у повідомленні про виникнення 
особливої інформації емітента про зміну складу посадових осіб емітента, 
опублікованого в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Відомості На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 72 від 
16.04.2018 р. було невірно вказано дату вчинення дії. Датою вчинення дії 
вважати 23.03.2018 р.

Генеральний директор _________________ в.Г. суботін 
М.П.

Додаток
ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«охтиРськиЙ ПивоваРниЙ Завод»

Річна інформація емітента за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ 
ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД", 
код 00383053 Сумська обл., 
42700, м. Охтирка, вул. Батюка, 
буд. 23
(05446)-2-27-23

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

18.04.2018

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

www.ok.obolon.ua

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

тю) емітента І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРиватне акціонеРне 

товаРиство «Радіант».
2. Код за ЄДРПОУ - 33603423
3. Місцезнаходження - 04074 , м. київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 443-55-55, (044) 443-55-55.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття - 
Інформації - 33603423.infosite.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.

іі. текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів ПрАТ «РАДІАНТ» 16.04.2018 року. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «РАДІАНТ» від 16.04.2018 року. Посадова особа 
Примак Сергій Михайлович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи 
обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» 
та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «РАДІАНТ» 16.04.2018 року. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «РАДІАНТ» від 16.04.2018 року. Посадова особа 
Іванченко Вадим Олексійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи 
обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» 
та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акці-
онерів ПрАТ «РАДІАНТ» 16.04.2018 року. Припинення повноважень посадової 

особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «РАДІАНТ» від 16.04.2018 року. Посадова особа ПАТ «Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «САН-
ТІМ» (код за ЄДРПОУ - 38013503), яка займала посаду Ревізор акціонерного 
товариства, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадо-
вої особи обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товари-
ства» та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Нікого не обрано на посаду 
замість особи, повноваження якої припинено. Іншої інформації немає.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «РА-
ДІАНТ» 16.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДІАНТ» від 
16.04.2018 року. Примак Сергій Михайлович обрано на посаду Член Наглядо-
вої ради з 17.04.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2010 року – 
провідний інженер, з 01.04.2014 року – керівник проектів та програм в  
ПАТ «ЗЗБК ім. С.Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Член Наглядової ради Примак С.М. є незалежним директором Товариства.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «РА-
ДІАНТ» 16.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДІАНТ» від 
16.04.2018 року. Іванченко Вадим Олексійович обрано на посаду Член На-
глядової ради з 17.04.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
з 13.03.2012 року – провідний менеджер в ТОВ «Бетон Комплекс, з 02.06.2016 
року – керівник проектів та програм в ПАТ « ЗЗБК ім. С.Ковальської». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної  
особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради 
Іванченко В.О. є незалежним директором Товариства.

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

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

2. директор   саiдов Рустам Равшанович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  18.04.2018
  (дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
"калинiвськиЙ аГРохiМ", 
ЄДРПОУ 05487478,
22400, Вінницька область, місто 
Калинiвка, вулиця Чкалова, 1-А, тел. 
(04333) 4-04-41

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

18.04.2018

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

http://kalunagrohim.com.ua/

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

тю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «Радіант».

2. Код за ЄДРПОУ – 33603423.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 443-55-55, (044) 443-55-55.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 33603423.infosite.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.

іі. текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «РАДІАНТ» 

17.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Прото-
колу б/н засідання Наглядової ради ПрАТ «РАДІАНТ» від 17.04.2018 
року. Примак Сергій Михайлович обрано на посаду Голова Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2010 року – 
провідний інженер, з 01.04.2014 року – керівник проектів та програм в 
ПАТ «ЗЗБК ім. С.Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Голова Наглядової ради Примак С.М. є незалежним 
директором Товариства.

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

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

2. директор   саiдов Рустам Равшанович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  18.04.2018
  (дата)

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РіЧна інФоРМаціЯ 

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
"ексПеРиМентально-
МеханiЧниЙ Завод", 05423432, 
36007 Полтавська область м. Полтава, 
вул. ковпака, буд. 21, 0532661608

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

17.04.2017

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

www.poltavaemz.com.ua

ПовідоМленнЯ 
ПРо ПРиЙнЯте (Ухвалене) 

РішеннЯ ПРо ПРиПиненнЯ шлЯхоМ РеоРГаніЗаціЇ

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «ММс 
коМ'юнiкеЙшнЗ УкРаЇна» (ідентифікаційний код 
24918659, адреса місцезнаходження 04112, м.Київ, вулиця Шамрила, бу-
динок 23) повідомляє, що 05 квітня 2018 року позачерговими зборами ак-
ціонерів було прийняте рішення про реорганізацію (припинення) ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ММС 
Ком’юнікейшнз Україна». Про прийняття рішення щодо реорганізації (при-
пинення) до Єдиного державного реєстру внесено відповідний запис. За-
явлення кредиторами вимог до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» здійснюється шляхом 
направлення вказаних вимог Комісії з реорганізації (припинення) товари-
ства за адресою: 04112, м.Київ, вулиця Шамрила, будинок 23.

комісія з реорганізації (припинення) ПРиватноГо акцiонеРноГо 
товаРиства «ММс коМ'юнiкеЙшнЗ УкРаЇна».

інформація про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів

ПРат «ПівденьЗахіделектРоМеРеЖбУд»
код ЄдРПоУ 00114086 

Місцезнаходження: 79035, м. львів, вул. Зелена, 151
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Південьзахіделектроме-

режбуд» (надалі - Товариство) (Протокол №25 від 16.04.2018 р.) прийнято 
рішення схвалити вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства 
протягом одного року (до 16 квітня 2019 року включно) значних правочинів 
(ринкова вартість майна або послуг, що буде предметом кожного з яких 
перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною вартістю:

1. Договорів підряду (субпідряду) - до 500 % вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності, тобто 274360 тис. грн.;

2. Договорів про надання фінансових послуг (кредитний договір, пози-
ки, фінансовий лізинг, банківська гарантія та ін.) - до 200% вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності, тобто 109744 тис.грн.;

3. Договорів купівлі-продажу, поставки, комісії - до 200 % вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності, тобто 109744 тис.грн.;

4. Договорів застави, поруки, іпотеки - до 200 % вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності , тобто 109744 тис.грн.;

Генеральний директор  адамович Ростислав богданович

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне това-
Риство "УльЯновське 
РеМонтно-тРансПоРтне 
ПiдПРиЄМство", 03751959, 26400 
кiровоградська область Ульяновський 
м. благовiщенське вул. П.снiцара , 17, 
80525921451

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

17.04.2018

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

http://prat_uljanovskertp.emitents.net.ua/ua/
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ПовідоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акціонеР-
не товаРиство «одеськиЙ коньЯЧниЙ За-
вод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00412056
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мельницька, 

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

емітентом для розкриття інформації: http://doc.shustov.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
іі. текст повідомлення

Рішенням прийнятим 15 квітня 2018 року річними загальними зборами 
акціонерів Товариства (Протокол №26 від 15.04.2018 року) припинено по-
вноваження Голови та Члена Наглядової ради Товариства - Хацаревича 
Романа Михайловича (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG 
TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ТРЕЙДІНГ ЛТД)). Товариство не 
отримало згоди на розкриття паспортних даних. Хацаревич Роман Михай-
лович перебував на посадi Голови та Члена Наглядової ради Товариства з 
23.04.2017р. по 15.04.2018р. Розмір пакета акцій Товариства, який нале-
жить особі - 0 % статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадовi злочини немає. 

Рішенням прийнятим 15 квітня 2018 року річними загальними зборами 
акціонерів Товариства (Протокол №26 від 15.04.2018 року) припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради Товариства - Васильєва Віталія Вікто-
ровича (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD 
(ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ТРЕЙДІНГ ЛТД)). Товариство не отримало згоди на 
розкриття паспортних даних. Васильєв Віталій Вікторович перебувала на 
посадi Члена Наглядової ради Товариства з 23.04.2017р. по 15.04.2018р. 
Розмір пакета акцій Товариства, який належить особі - 0 % статутного капі-
талу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини 
немає.

Рішенням прийнятим 15 квітня 2018 року річними загальними зборами 
акціонерів Товариства (Протокол №26 від 15.04.2018 року) припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради Товариства - Начєвої Тетяни Олексан-
дрівни (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD 
(ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ТРЕЙДІНГ ЛТД)). Товариство не отримало згоди на 
розкриття паспортних даних. Начєва Тетяна Олександрівна перебувала на 
посадi Члена Наглядової ради Товариства з 23.04.2017р. по 15.04.2018р. 
Розмір пакета акцій Товариства, який належить особі - 0 % статутного капі-
талу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

15 квітня 2018 року рішенням річних загальних зборів акціонерів То-
вариства (Протокол №26 від 15.04.2018 року) обрано Членом Наглядо-
вої ради Товариства Хацаревича Романа Михайловича строком на три 
роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протя-
гом останніх п’яти років займав посади Голови та Члена Наглядової 
ради Товариства; директора з правових питань, начальника юридичного 
відділу ТОВ «УДК». Розмір пакета акцій Товариства, який належить осо-
бі - 0 % статутного капіталу Товариства. Особа є представником 
акцiонера - GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ 
ТРЕЙДІНГ ЛТД).

15 квітня 2018 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Това-
риства (Протокол №26 від 15.04.2018 року) обрано Членом Наглядової 
ради Товариства Начєву Тетяну Олександрівну строком на три роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Товариство не 
отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх п’яти 
років займала посади Члена Наглядової ради Товариства, головного тех-
нолога Товариства. Розмір пакета акцій Товариства, який належить особі - 
0% статутного капіталу Товариства. Особа є представником акцiонера 
GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ТРЕЙДІНГ 
ЛТД).

15 квітня 2018 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Това-
риства (Протокол №26 від 15.04.2018 року) обрано Членом Наглядової 
ради Товариства Завгородню Олену Миколаївну строком на три роки. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Товариство 
не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх п’яти 
років займала посади: АП Імпорт, АП Коммерс, АП Трейд (Група Агропрос-
періс: 2015-2017р.) директор; ТОВ «Агро Інвест Україна» (МК Груп : 2008-
2015р.): директор фінансового департаменту, фінансовий Директор  
ТОВ «УДК». Розмір пакета акцій Товариства, який належить особі - 0 % ста-
тутного капіталу Товариства. Особа є представником акцiонера - GLOBAL 
SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ТРЕЙДІНГ ЛТД).

15 квітня 2018 року рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 
б/н від 15.04.2018 року прийнято рішення про обрання Головою Наглядової 
ради Товариства Хацаревича Романа Михайловича строком на три роки. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Товари-
ство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 
п’яти років займав посади Голови та Члена Наглядової ради Товариства; 
директора з правових питань, начальника юридичного відділу ТОВ «УДК». 
Розмір пакета акцій Товариства, який належить особі - 0 % статутного капі-
талу Товариства.

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

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

Голова Правління  ___________  Городецький Едуард Робертович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  15.04.2018р
  (дата)

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Українська аграрно -страхова компанiя», 22800936, 04070 
м. Київ Ярославська, 58, 0472-56-65-25

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

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://uaic.com.ua/

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «УкРаЇнська аГРаРно-стРахова коМПанiЯ»

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 "констРУктоРське 
бюРо коксохiМiЧноГо МашинобУдУваннЯ"  
2. Код за ЄДРПОУ: 00190302 3. Місцезнаходження: 84122, мiсто Слов'янськ, 
бульвар Пушкiна , буд. 10 4. Міжміський код, телефон та факс: 0626223691 
0626223691 5. Електронна поштова адреса: kxm@kb-koks.donbass.com  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.kbkxm-kbk.com 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення наглядової ради ПАТ «КБ Коксохiммаш» (протокол № 06-

18 вiд 16.04.2018 року) з 16 квiтня 2018 року припинено повноваження чле-
на правлiння Сергєєвої Оксани Олександрiвни (згоди фiзичної особи на 
оприлюдення паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не 

має. Перебуває на посадi з 16.01.2017 року. 
На посаду члена правлiння призначено Ямполець Юлiю Юрiївну 

(рiшення наглядової ради протокол № 06-18 вiд 16.04.2018 року)
Ямполець Юлiя Юрiївна (згоди фiзичної особи на оприлюдення паспортних 

даних не надано), з 16 квiтня 2018 року обраний на посаду члена правлiння. 
Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою (протокол № 06-18 вiд 
16.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр паке-
та акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за кори-
сливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв перебував на посадi архiварiуса та референ-
та ПАТ «КБ Коксохiммаш».

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

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

2. Найменування посади Корнiєнко Оксана Сергiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)
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ПовідоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00412056
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мельницька, 

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

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
іі. текст повідомлення

1. 15.04.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi 
- Товариство) (Протокол №26 від 15.04.2018 р.) було прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на по-
ставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість яких 
не більше 1 550 000 тисяч гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 1 047 849 тис. грн..

Cпіввідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) – 147,92%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 350 515 380 (триста п’ятдесят 
мільйонів п’ятсот п’ятнадцять тисяч триста вісімдесят) штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах- 345 350 864 (триста сорок п’ять мільйонів триста п’ятдесят тисяч 
вісімсот шістдесят чотири) штук; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прий-
няття рішення: «за» прийняття рішення- 345 350 864 (триста сорок п’ять 
мільйонів триста п’ятдесят тисяч вісімсот шістдесят чотири) штук , «проти» 
прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

2. 15.04.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi  - 
Товариство) (Протокол №26 від 15.04.2018 р.) було прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на при-
дбання Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість яких 
не більше 500 000 тисяч гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 1 047 849 тис. грн..

Cпіввідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) –47,72%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 350 515 380 (триста п’ятдесят 
мільйонів п’ятсот п’ятнадцять тисяч триста вісімдесят) штук;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах- 345 350 864 (триста сорок п’ять мільйонів триста п’ятдесят тисяч 
вісімсот шістдесят чотири) штук; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прий-
няття рішення: «за» прийняття рішення- 345 350 864 (триста сорок п’ять 
мільйонів триста п’ятдесят тисяч вісімсот шістдесят чотири) штук , «проти» 
прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

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

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

Голова Правління  ___________ Городецький Едуард Робертович
 підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.  15.04.2018
  (дата)

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«одеськиЙ коньЯЧниЙ Завод»

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

i. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

вiдкРите акцiонеРне товаРи-
ство "РоЖищенське РтП", код 
03569315; 45100 Волинська обл. , Рожищенський 
р-н, м.Рожище, вул. Мазепи, буд.24; тел. 
0336821764,

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

17.04.2018

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

https://www.facebook.com/rozhyschenske.rtp/
posts/549684998748776

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

Приватне підприємство аудиторська фiрма 
"Аудит-ФАГ", код 25089923

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

Загальні збори у звітному році не проводилися у 
зв’язку з тим, що товариство знаходиться в процесi 
ліквідації.

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

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

тю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство «боРтницькиЙ дослiдно-
МеханiЧниЙ Завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 21618158

3. Місцезнаходження: 02088 м. Київ, вул. Євгена Харченко, 64
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 561-25-70, (044) 561-25-45
5. Електронна поштова адреса: apb@industrialinnovationgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bdmz.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
іі. текст Повідомлення 

Генеральним директором Товариства 16.04.2018 року (Наказ № 04/18-з 
від 16.04.2018 р.) Безик Ганна Павлівна звільнено з посади Головного бух-
галтера за угодою сторін. Підстава такого рішення: Наказ № 04/18-з від 
16.04.2018 р., заява Безик Г.П. про звільнення з займаної посади за уго-
дою сторін. Посадова особа перебувала на посаді Головного бухгалтера з 
28.12.2015 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Ак-
ціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

Генеральним директором Товариства 16.04.2018 року (Наказ 
№ 05/18-п від 16.04.2018 р.) прийнято рішення призначити Карбовську 
Тетяну Іванівну Головним бухгалтером Товариства з 17.04.2018 року. 
Підстава такого рішення: Наказ № 05/18-п від 16.04.2018 р., заява Кар-
бовської Т.І. Термін, на який призначено особу, - безстроково. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: бухгалтер, заступ-
ник директора.

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  Павловський Є.В.  16.04.2018
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Повідомлення про внесення змін до Порядку денного чергових 
Загальних зборів акціонерів аб «кліРинГовиЙ діМ», 

що відбудуться 26 квітня 2018 року
Публічне акціонерне товариство «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код 

ЄДРПОУ 21665382, повідомляє про зміни до Порядку денного чергових 
Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 квітня 2018 року у примі-
щені банку за адресою: м. київ, вулиця борисоглібська, б. 5 літера а., 
конференцзал, 4-й поверх, початок зборів о 14.00 годині.

(Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з проектами рішень щодо Порядку денного опу-
бліковано у Відомостях НКЦПФР №57(2810) від 23.03.2018р. (частина2).

10. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових, трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди. Уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГО-
ВИЙ ДІМ» на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

За адресою на веб-сайту Банку в мережі Інтернет http://www.clhs.kiev.ua) 
акціонери можуть ознайомитись з повідомленням про проведення загальних 
зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Акціонери Банку, які бажають ознайомитися з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, можуть до дати 
проведення загальних зборів звертатись за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, б. 5 літера А, оф. 213 у будь-який робочий день з 09:00 год. до 
18:00 год., телефон для довідок: (044) 593-10-36. Документи для ознайом-
лення надаються на підставі письмового запиту акціонера, наданого не 
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати ознайомлення.

Для реєстрації, участі та голосування на загальних зборах акціонерам 
необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціоне-
рів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - на-
чальник управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.

наглядова рада аб «кліРинГовиЙ діМ»

ПовідоМленнЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «конотоПськиЙ хлібокоМбінат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, сумська обл., м. конотоп, вулиця Ге-

нерала тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про набуття прямо або опо-

середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам контрольного 
пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства.

ii. текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ 

ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – емітент) 17.04.2018 року було отримано Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 
емітента, що складений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 12.04.2018 року, 
на підставі якого емітенту стало відомо про набуття фізичною особою - 
Фоміновим Володимиром Олексійовичем контрольного пакета акцій у роз-
мірі 50 і більше відсотків простих акцій емітента. Розмір частки власника 
акцiй емітента, до набуття права власності, становив: 0 штук простих 
iменних акцiй (0% в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 0% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй емітента), після набуття права власності, ста-
новить 446 197 штук простих iменних акцiй (50,997789% в загальнiй 
кiлькостi акцiй емiтента та 57,053989% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй емітента.

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

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

2. Голова правління  ____________  В.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  17.04.2018 року
  (дата)

РіЧна інФоРМаціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-
рів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали пу блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них 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 "аПтеЧне 
ПідПРиЄМство 
"МедПРеПаРати", 05484706, 
Антонішина, 39, смт. Чечельник, 
Чечельницький р-н, Вiнни цька область, 24800, 
УКРАЇНА, ( 04351) 2-22-04

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

12.04.2018

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

aptmedpreparat.com.ua

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«електРоМотоР»

Річна інформація емітента за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Електромотор", 05757966
Полтавська , Шевченкiвський, 36008, 
Полтава, Європейська,155 (0532)633246,

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

17.04.2018р.

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

www.elmotor.com.ua
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 

(044) 5864394, (044) 4983816, 
(044) 4983815

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне това-
Риство "деРевообРобниЙ 
коМбiнат №7", 30531566, вул.Бога-
тирська, 9, м.Київ, Оболонський, 04209, Укра-
їна, ( 044 ) 412-69-42

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

17.04.2018

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

http://dok7.pat.ua/emitents/reports
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «ЄвРоПеЙське тУРистиЧне стРахУ-
ваннЯ»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонер-
не товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526  
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 київ спаська,5 оф.15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07,  
044 220-00-07

1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. текст повідомлення 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейське туристичне 
страхування» (протокол №1801 від 1704.2018 року):У зв’язку з закінченням 
строку дії повноважень Наглядової Ради Товариства обрано:

Головою наглядової Ради Крайчека Володимира (Krajicek Vladimir), пас-
порт серія 39939883 від 01.04.2011. Призначений на посаду строком на 1 рік. 
Розмір пакета акцій – 1 акція, що становить 0,00001% в статутному капіталі 
емітента. В перiод з 2011 по 2018 рiк обiймав посаду Голови Правлiння ERV 
pojistovna, Прага Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мо-
тивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Членом наглядової Ради Дворака Лібора (Dvorak Libor), паспорт серія 

41599105 від 28.08.2013. Призначений на посаду строком на 1 рік . Розмір 
пакета акцій – акціями емітента не володіє. В перiод з 2011 по 2018 рiк 
обiймав посаду Члена Правлiння ERV pojistovna, Прага Непогашеної 
судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має.

Членом наглядової Ради Тіммер Улріке (Timmer Ulrike), паспорт серія 
U2912220 від 22.03.2018.

Призначена на посаду строком на 1 рік . Розмір пакета акцій – акціями 
емітента не володіє. В перiод з 2011 по 2018 рiк обіймала посаду Голови 
міжнародного бізнесу у компанiї Europaische reiseversicherung, Мюнхен Не-
погашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини 
у сфері господарської, службової діяльності, не має.У зв’язку з закінченням 
строку дії повноважень Ревізора обрано:

Ревізором Ейхарта Артема (Eikhart Artsiom), паспорт серія AB2911042 
від 30122014

Призначений на посаду строком на 5 років . Розмір пакета акцій – акція-
ми емітента не володіє. В перiод з 2016 по 2017 рiк обіймав Координатор 
асистансу у Компанії Euro-Center Prague, s.r.o, Прага, а з 2017 по 2018 рік – 
Внутрішній аудитор у Компанії ERV Evropská pojišt‘ovna, a.s., Прага. Непо-
гашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова Правління Бойчин Мирослав Михайлович

(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 17.04.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента ПРиватне акціонеРне 

товаРиство «ЄвРоПеЙське тУРистиЧне стРа-
хУваннЯ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 київ спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07,  

044 220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення значного правочину (схвалення укла-
деного значного правочину)

2. відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину 

(схвалення укладеного значного правочину)

№ з/п
дата 

прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом правочи-
ну, до вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 17.04.2018 126 723 90 030 140,76
Зміст інформації
17.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1801 вiд 
17.04.2018 р.) прийнято рiшення про схвалення укладеного Товари-
ством значного правочину, щодо якого перевищено граничну сукупну 
вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 20.04.2017 
року (Протокол № 1701), а саме: Договір №1926 -IATA/17 від 
23.10.2017 р.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9473000 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 9473000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 9473000 шт., 
«проти» – 0 шт. та «утримались» 0 шт. Рiшення прийнято.

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

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

Голова Правління  Бойчин Мирослав Михайлович
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 17.04.2018 (дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «ЄвРоПеЙське тУРистиЧне стРа-
хУваннЯ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 київ спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07,  

044 220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

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

на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за дани-

ми останньої 
річної фінансової 

звітності 
(тис. грн)

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

ності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 17.04.2018 50 000 138 060 36,22
Зміст інформації
17.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1801 вiд 
17.04.2018р.) прийнято рiшення про прийняття рiшення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством 
протягом поточного року (угоди про депозитні вклади, про страхування, про 
перестрахування тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, переви-
щує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2017 рік 
з обов’язковим дотриманням вимог, визначених в керівництвах групи ERV та 
ERGO.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  
138 060 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у %) – 36,22%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9473000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 9473000 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» – 9473000 шт., «проти» – 0 шт. та «утри-
мались» 0 шт. Рiшення прийнято.

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

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

Голова Правління Бойчин Мирослав Михайлович (підпис) М. П. (ініціа-
ли та прізвище керівника) 17.04.2018 (дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцiонеРне 

товаРиство "ПетРоМихаЙлiвське"
2. Код за ЄДРПОУ: 00488800
3. Місцезнаходження: 70015, Запорiзька обл., Вiльнянський район, 

село Петро-Михайлiвка, вулиця Миру,89
4. Міжміський код, телефон та факс: (06143)95572 (06143)95572 
5. Електронна поштова адреса: p-mix@p-mix.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.p-mix.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

12.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення правочинiв протягом одного року з моменту 
прийняття вiдповiдного рiшення, на наступних умовах: продаж продукцiї 
власного виробництва (за основними видами дiяльностi) гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше 75 000 000,00 грн.; придбан-
ня добрив гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше 
8 000 000 грн.; придбання засобiв захисту рослин гранична сукупна вартiсть 
кожного зi значних правочинiв не бiльше 4 000 000 грн.; придбання ГСМ гра-
нична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше  
8 000 000 грн.; придбання посiвного матерiалу гранична сукупна вартiсть кож-
ного зi значних правочинiв не бiльше 4 000 000 грн.; придбання сiльського 
господарської технiки, запчастин до сiльськогосподарської технiки та послуг з 
ремонту такої технiки гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв 
не бiльше 2 000 000,00 грн.; придбання транспортних засобiв, запчастин та 
послуг з ремонту транспортних засобiв гранична сукупна вартiсть кожного зi 
значних правочинiв не бiльше 2 500 000,00 грн.; придбання послуг стороннiх 
пiдприємств, установ, органiзацiй, безпосередньо пов’язаних з основними 
видами дiяльностi Товариства гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв не бiльше 20 000 000,00 грн.; укладання кредитних угод гранична 
сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше 3 000 000,00 грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 172.82 %. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй - 24302599 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 24299839 шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 24299839 шт., «про-
ти» - 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 Виставкiн Сергiй Олегович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

ПовідоМленнЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «конотоПськиЙ хлібокоМбінат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, сумська обл., м. конотоп, вулиця Гене-

рала тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства).

ii. текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІ-

БОКОМБІНАТ» (надалі – емітент) 17.04.2018 року було отримано Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів емітен-
та, що складений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 12.04.2018 року, на підста-
ві якого емітенту стало відомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 
i бiльше вiдсоткiв простих акцій емiтента, а саме:

- розмiр частки акціонера емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35676886, місце-
знаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 115-А), 
що, до зміни розміру пакету акцій, становив 446 000 штук простих iменних 
акцiй (50,975273% в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 57,028799% в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емiтента), зменшився, і після зміни 
розміру пакета акцій, становить 0 штук простих iменних акцiй (0% в 
загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй емiтента);

- розмiр частки акціонера емітента – «ФІЗИЧНА ОСОБА», що, до зміни 
розміру пакету акцій, становив 0 штук простих iменних акцiй (0% в 
загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй емітента), збiльшився, і після зміни розміру пакета акцій, становить 
446 197 штук простих iменних акцiй (50,997789% в загальнiй кiлькостi 
акцiй емiтента та 57,053989% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емі-
тента).

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

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

2. Голова правління  ____________  В.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  17.04.2018 року
  (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство «ЖитоМиРбУд», ідентифікаційний код юри-
дичної особи 01351167, місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Київ-
ська, буд 79, міжміський код та телефон емітента (0412) 36-05-18. 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.ztbud.ho.ua. 

4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Наталія», ідентифікаційний код юридичної особи 33253896.

5.Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 07.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв. 2.Обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3.Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк, 
звiту виконавчого органу за 2016 рiк, звiту Ревiзора за 2016 рiк. 4.Затвер-
дження висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 5.Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, 
отриманих за результатами роботи в 2016 роцi.7.Внесення та затверджен-
ня змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в 
новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої здiйснити всi дiї, 
необхiднi для державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї. 
8.Затвердження в новiй редакцiї Положення про Наглядову раду Товари-
ства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про 
Ревiзора Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товари-
ства, Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.  
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв На-
глядової ради та Ревiзора Товариства. 10.Про затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, вста-
новлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 11. Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. 12.Обрання Ревiзора Товариства.  
13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одно-
го року з дати прийняття такого рiшення. 14.Про надання Директору При-
ватного акцiонерного товариства «Житомирбуд» повноважень на укла-
дення вiд iменi Приватного акцiонерного товариства «Житомирбуд» 
правочинiв та пiдписання всiх документiв, що супроводжують укладання 
правочинiв. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з 
усіх питань, що розглядалися на зборах, були прийняті рішення. 

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

директор _____________________ о. а. дубровський
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 

товаРиство "кРаМа-
тоРськиЙ Завод Мета-
левих констРУкцiЙ"

2. Код за ЄДРПОУ 01412242
3. Місцезнаходження 84306, м. Краматорськ, вул. Радгосп-

на, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 06264-6-08-34 06264-6-08-34
5. Електронна поштова адреса stok@kzmk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kzmk.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Това-

риства «Краматорський завод металевих конструкцiй» (далi - Товариство) 
вiд 17.04.2018 року (Протокол вiд 17.04.2018 року) попередньо надано зго-

ду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення 
яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть 
вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення 
договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань 
особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 692270 
тис. грн.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 692270 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 69227 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1000 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6137 шт. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 6128 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 6128 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття рiшення – 0 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримався» – 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 Шевченко Валерiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.04.2018

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «МолодіЖна Мода». 2. Код за ЄДРПОУ 
04592760. 3.Місцезнаходження 10014 м. Житомир, Майдан Перемоги, 
буд.3. 4.Міжміський код, телефон та факс 0412 474529 474527. 5.Електрон-
на поштова адреса molmoda@emzvіt.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.molodіzhnamoda.ho.ua 7.Вид особливої інформації Вiдомостi 
про змiну складу посадових осiб емiтента.

іі. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Това-

риства рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів 
акціонерів №31 від 17.04.2018 р.) 17.04.2018 р. прийнято рішення припини-
ти достроково повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Савенця Михайла Івано-
вича. На посаді голови та члена Наглядової ради Савенець М.І. перебував з 
20.04.2017 р. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
18.05201 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Товариства Савенця Юрія Івановича. На по-
саді члена Наглядової ради Савенець Ю.І. перебував з 20.04.2017 р. Воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 49.97450 %. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Товариства Степанець Людмили Василівни. 
На посаді члена Наглядової ради Степанець Л.В. перебувала з 20.04.2017 р. 
Член Наглядової ради Степанець Л.В. була представником акцiонера - 
юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОНВI», код 
за ЄДРПОУ 24705171, яке володiє 489 шт. простими iменними акцiями 
Емiтента (що складає 24.93626 % статутного капiталу Емiтента). Часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю переобрання Ревізора Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №31 від 
17.04.2018 р.) 17.04.2018 р. прийнято рішення припинити достроково по-
вноваження Ревізора Товариства Зінчук Ольги Анатоліївни. На посаді Реві-
зора Товариства Зінчук О.А. перебувала з 14.04.2016 р. Часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. В зв’язку із необхідністю обрання Ревізора Товари-
ства Синицька Наталія Анатоліївна обрана 17.04.2018 р. Ревізором Това-

риства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №31 від 
17.04.2018 р.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі Емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років, за-
ступник головного бухгалтера, заступник фінансового директора. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства Саве-
нець Михайло Іванович обраний 17.04.2018 р. членом Наглядової ради 
Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №31 від 
17.04.2018 р.) та обраний 17.04.2018 р. головою Наглядової ради Товари-
ства за рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової Ради 
№11 від 17.04.2018 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 18.05201 %. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала дана особа протя-
гом останніх 5 років, генеральний директор. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором). Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради 
Товариства Савенець Юрій Іванович обраний 17.04.2018 р. членом Нагля-
дової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
№31 від 17.04.2018 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 49.97450 %. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала дана особа протя-
гом останніх 5 років, технічний директор. Посадова особа є акцiонером (не 
є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є не-
залежним директором). Посадова особа не надала згоди на розкриття сво-
їх паспортних даних. В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради 
Товариства Зінчук Ольга Анатоліївна обрана 17.04.2018 р. членом Нагля-
дової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
№31 від 17.04.2018 р.) строком на 3 роки. Член Наглядової ради Зінчук 
Ольга Анатоліївна є представником акцiонера - юридичної особи Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОНВI», код за ЄДРПОУ 24705171, яке 
володiє 489 шт. простими iменними акцiями Емiтента (що складає 
24.93626 % статутного капiталу Емiтента). Зінчук О.А. часткою в статутно-
му капiталi Емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття своїх паспортних даних не 
надала. Iншi посади, якi обiймала Зінчук О.А протягом останнiх 5 рокiв, за-
ступника фінансового директора ТОВ «ОНВІ», Ревізор ПрАТ «Молодіжна 
мода». Посадова особа є представником акцiонера, (не є акцiонером, не є 
представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. В.о. директора Шпаковська Надія Олек-
сандрівна 17.04.2018 року.

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«стРахова коМПаніЯ 

«УкРенеРГоПоліс» 
код за ЄДРПОУ: 32707743 (надалі – Товариство), повідомляє про тех-

нічну помилку, а саме у повідомлені про проведення Загальних зборів над-

рукованого у газеті «Відомості НКЦПФР» №58 (2811) від 26.03.2018р. не 
зазначено питання порядку денного, яке було затверджено Наглядовою 
радою Товариства, а саме:

: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту». 
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шановний акціонер!
ПРиватне акціонеРне товаРиство «тРетіЙ 

киЇвськиЙ автоРеМонтниЙ Завод» (код ЄДРПОУ 
05482469, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (на-
далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 травня 2018 року об 11:00 
годині за адресою: 04114, Україна, м. київ, вул. автозаводська, 76, в ад-
мінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:55 у день та за місцем проведен-
ня позачергових загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах – 26 квітня 2018 року. 

Перелік питань разом з проектом рішень 
(крім кумулятивного голосування) 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова 

лічильної комісії – корнева людмила Миколаївна, Члени лічильної комі-
сії – хаблов Григорій іванович та корнєв юрій вікторович, та прийняти 
рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття позачергових 
загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню 
для голосування на загальних зборах товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під 
час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для 
голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підпи-
сом голови Реєстраційної комісії.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
товариства.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів цуберу ігоря васи-
льовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Черниш 
інну Михайлівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Това-
риства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів 
акціонерів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства:
 по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями 

для голосування.
 для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку 

денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому 
вигляді;
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-

ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його пред-
ставника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, 

а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку ден-
ного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не під-
лягають;
 для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Збо-

рів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фік-

сації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно 
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних 
правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочи-
ни (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які 
віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть 
вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності про-
тягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних 
господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за да-
ними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Характер правочинів: договори купівлі-продажу транспортних засобів, 
фінансового лізингу транспортних засобів, купівлі-продажу автомобільних 
запчастин, оренди транспортних засобів, поставки транспортних засобів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних 
господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за да-
ними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати  
1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його 
обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних збо-
рів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Това-

риства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості 
з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, 
Законом України «Про акціонерні товариства».

6. Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії товари-
ства.

Проект рішення: Припинити повноваження з 04 травня 2018 року члена 
Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Член Ревізійної комісії – Бойко Валерiй Миколайович;
7. Про обрання члена Ревізійної комісії товариства. (кумулятивне 

голосування)
8. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудово-

го договору (контракту), що укладатиметься з членом Ревізійної комі-
сії, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договору (контракту) з членом Ревізійної 
комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, тру-
дового договору (контракту), що укладатимється з членом Ревізійної комі-
сії. Уповноважити Голову Наглядової ради встановити винагороду члену 
Ревізійної комісії та підписати від імені товариства цивільно-правовий до-
говір, трудовий договір (контракт), що укладатимється з членом Ревізійної 
комісії.

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) 
для участі у Загальних зборах

Для участі у Загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі у Загальних зборах та голо-
сування, засвідчених належним чином.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://karz.com.ua/ 

Права акціонерів
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-

жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, (приймальня), 
по вівторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Член Правління Товариства Турій Олеся Андріївна. 

Контактний телефон (044) 430-67-34, контактна особа - Турій Олеся Ан-
дріївна.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати пись-
мові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідо-
млення про скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою про-
цедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до 
абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою 
Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

Інформація про кількість акцій
Станом на 16 квітня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 580 420 штук простих іменних 
акцій. 

Станом на 16 квітня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 510 381 штук про-
стих іменних акцій. 

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» 

та статуту Товариства, акціонер має право призначити свого представни-
ка (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме 
свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її 
керівним органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час 
кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах 
представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загаль-
них зборах на свій розсуд.
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Краматорський завод Теплоприлад», 31083972, вул.Михайла Петрен-

ка , 77А, м.Краматорськ, д/н, Донецька, 84308, (0626) 44-34-06
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: NPO-teplopribor.com.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«кРаМатоРськиЙ Завод теПлоПРилад»



№74, 18 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

37



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

38



№74, 18 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

39



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

40



№74, 18 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство "лiт", 24245568, 
Дніпропетровська , -, 49600, м. Днiпро, 
вул. Сiчеславська Набережна, буд. 29-А 
(056) 734-14-16,

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

17.04.2018

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

http://id849.smida.gov.ua/

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
і. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУбліЧне 

акціонеРне товаРиство «беРдиЧівське сПец-
ПідПРиЄМство По МатеРіально-техніЧноМУ 
ЗабеЗПеЧенню «аГРосПецПостаЧ» сільсько-
ГосПодаРськоГо виРобництва». 2. Код за ЄДРПОУ 
00913373. 3. Місцезнаходження 13306 Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Привокзальна, буд.3. 4. Міжміський код, телефон та факс (04143) 
21194, 21194. 5. Електронна поштова адреса berdasp@emzvіt.com.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.agrospetspostach.pe.hu. 7. Вид осо-
бливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

іі. текст повідомлення 
В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-

шенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2018 р. (Протокол № 22 від 
17.04.2018 р.) припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-
технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського ви-
робництва» повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Харламова Олександра Ва-
лерійовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3.40455 %. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді 
голови та члена Наглядової ради перебував з 24.03.2017 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на по-
саду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради 
буде обрано на першому засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного 
товариства «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному за-
безпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва»; - члена 
Наглядової ради Товариства Маркевича Володимира Івановича. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 4.50634 %. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової ради пере-
бував з 24.03.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає; - члена Наглядової ради Товариства Чагаєва Ріната Абдулберовича. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 11.94944 %. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової 
ради перебував з 24.03.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради 
нікого не обрано, так як за новою редакцією Статуту Товариства кількість членів 
Наглядової ради зменшено до трьох осіб; - члена Наглядової ради Товариства 
Демедюк Свiтлани Талимонiвни. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0.6344 %. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 24.03.2017 р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи 
на посаду члена Наглядової ради нікого не обрано, так як за новою редакцією 
Статуту Товариства кількість членів Наглядової ради зменшено до трьох осіб; 
- члена Наглядової ради Товариства Кутвіцького Олександра Сергійовича. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 0.84590 %. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової 
ради перебував з 24.03.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає.  В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2018 р. (Протокол № 22 від 
17.04.2018 р.) обрані членами Наглядової ради Приватного акціонерного това-
риства «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпе-
ченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва» з дати дер-
жавної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівське 
спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпос-
тач» сільськогосподарського виробництва» та до 17 квітня 2021 року: - Марке-
вич Володимир Іванович. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 4.50634 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Протягом останніх 5 років інших посад не обіймав, пенсіонер. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є 
акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором); - Харламов Олександр Валерійович. 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 3.40455 %. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Iнші посади, які обіймала 
ця особа за останні 5 років - директор. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представни-
ком акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директо-
ром); - Кутвіцький Олександр Сергійович. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.84590 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років інших посад не обіймав, 
займається підприємницькою діяльністю. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є пред-
ставником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором).

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Голова правління Романчук Віктор Пав-
лович 17 квітня 2018 року.

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 акціо-
неРне товаРиство «елоПак-Фастів»

2. Код за ЄДРПОУ: 00418082
3. Місцезнаходження: 08500 м.Фастів, Київська область, Вул. Ве-

ликоснітинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5375343, (044) 5375342
5. Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: elopak.ho.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

іі. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 17 квітня 2018 року прийнято 

рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а 
саме: укладання додаткової угода №9 до договору купівлі-продажу 
№08EF/15 від 26.12.2014 року між Закритим акціонерним товари-
ством «Елопак» і Приватним акціонерним Товариством «Елопак-
Фастів» (встановлення суми договору купівлі-продажу №08EF/15 
від 26.12.2014 р. в розмірі 60 млн. євро., що на дату прийняття рі-
шення дорівнює 1936346 тис.грн.), що становить 398% від вартос-
ті активів емітента за даними річної фінансової звітності за 
2017 рік

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

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

2. Голова Правління  Гаврилюк к.Я.
17.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство "Унiверсал 
Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 21133352
3. Місцезнаходження 04114, м.Київ, Автозавод-

ська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390-54-19 (044) 

390-54-19
5. Електронна поштова адреса office@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.universalbank.com.ua

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi Наказу ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» №286-к вiд 16.04.2018р. 

призначити Ступак Олену Олександрiвну (особа не надала згоду на роз-
криття своїх паспортних даних) заступником головного бухгалтера 
ПАТ  «УНIВЕРСАЛ БАНК» з 17 квiтня 2018 року. Ступак Олена Олександрiвна 

заступає на посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ 
БАНК» з моменту надання Нацiональним Банком України письмової згоди 
на призначення Ступак Олени Олександрiвни заступником головного бух-
галтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». 

Строк призначення на посаду по 16 травня 2019 року.
Упродовж своєї трудової дiяльностi Ступак О.О. обiймала наступнi по-

сади: 
З 01.2011р. по 02.2016р. начальник Управлiння податкового облiку та 

звiтностi Департаменту бухгалтерського облiку АКБ «Форум»;
З 02.2016р. по 03.2016р. заступник начальника Управлiння податкового 

облiку ПАТ «БАНК 3/4».
Ступак Олена Олександрiвна, не володiє часткою в статутному капiталi 

товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

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

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

2. Найменування посади Старомiнська Iрина Олександрiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.04.2018

(дата)

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство “УнiвеРсал банк”

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 

товаРиство 
"ЧеРнiГiвська 
каРтонаЖно-
ПолiГРаФiЧна ФабРика"

2. Код за ЄДРПОУ 02469511
3. Місцезнаходження 14013, м. Чернiгiв, Любомира 

Боднарука, будинок 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462)673-330, (04622) 3-36-86

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

https://02469511.io.ua

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

ii. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-

ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА» (надалi Товариство) , якi вiдбулися 13 квiтня 
2018 року (Протокол №1 ), прийняли рiшення про припинення Товариства 
шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА 
ФАБРИКА». У зв’язку з прийнятими рiшеннями змiнено склад посадових 
осiб товариства, а саме: призначено комiсiю з припинення у складi: 

- Голова комiсiї з припинення – Бубенець Олександр Валерiйович (зго-
ди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 0 % 
статутного капiталу товариства. Призначено на посаду директора Товари-
ства рiшенням Наглядової ради 08 квiтня 2015 року (протокол засiдання 
Наглядової ради № 2). Термiн обрання Головою комiсiї з припинення – до 
закiнчення процедури припинення Товариства. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини;

- член комiсiї з припинення – Кондрашевська Олена Володимирiвна (зго-
ди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 0 % 
статутного капiталу Товариства. Призначено на посаду офiс-адмiнiстратор 
Товариства з 30.01.2008 р (наказ №2). Термiн обрання членом комiсiї з при-
пинення – до закiнчення процедури припинення Товариства. Посадова особа 
не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.

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 Бубенець Олександр Валерiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

 16.04.2018 
 (дата)

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«беРдЯнські ЖниваРки»

і. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Бердянські жниварки»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 31071312
3. Місцезнаходження: Україна, 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, 

пр. Східний, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (06153) 50 200, 60 808
5. Електронна поштова адреса: ocb@zhatki.com
6. Адреса сторінки в Мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: zhatki.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, яким на-

лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
іі.текст повідомлення.

1. 16.04.2018р. Товариством вiд депозитарної установи ТОВ «ФК «Емісія» 
було отримано реєстр власників іменних цінних станом на 11.04.2018р. Від-
повідно до отриманого реєстру пакет власника акцiй Товариства Компанії 
ІПНА-ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТС НОРС АТЛАНТІК ЛТД (IPNA-INVESTMEN 
PROJECTS NORTH ATLANTIC LTD), код НЕ285372, місцезнаходження: 
вул. Дімітракі Хрістодулу, буд 5, 3-й поверх, оф. 303, м. Нікосія,1035, Кіпр, 
зменшився, а саме: до змiни становив - 85,556% в загальнiй кiлькостi акцiй 
Товариства (10669889 шт.), 89,53% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій; 
пiсля змiни розмiр частки становить - 10,18% в загальнiй кiлькостi акцiй Това-
риства (1269889 шт.), 10,655% голосуючих акцiй.

2. 16.04.2018р. Товариством вiд депозитарної установи ТОВ «ФК «Емісія» 
було отримано реєстр власників іменних цінних станом на 11.04.2018р. Відпо-
відно до отриманого реєстру пакет власника акцiй Товариства ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК», код 
ЄДРПОУ 40917304, місцезнаходження: вул. Переможців, буд.5, м. Бердянськ, 
Запорізька обл., 71100, який до змiн складав 0% загальної кiлькостi акцiй та 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента, збiльшився i становить - 39,29% 
в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства (4900000 шт.), 41,1% голосуючих акцiй.

3. 16.04.2018р. Товариством вiд депозитарної установи ТОВ «ФК «Емі-
сія» було отримано реєстр власників іменних цінних станом на 11.04.2018р. 
Відповідно до отриманого реєстру пакет власника акцiй ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТО-
ГО ТИПУ ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 23848885, місце-
знаходження: бул. Центральний, буд.21, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 
69000, збільшився, а саме: до змiни становив - 10,000245% в загальнiй 
кiлькостi акцiй Товариства (1247149 шт.), 10,46% в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцій; пiсля змiни розмiр частки становить - 46,08% в загальнiй 
кiлькостi акцiй Товариства (5747149 шт.), 48,2% голосуючих акцiй.

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

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

Голова правління ПрАТ «Бердянські жниварки»____ О.В. Будянський 
17.04.2018
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «ЧинбаР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@i.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: chinbar.pat.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 простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

іі. текст Повідомлення 
На підставі даних переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерного товариства Приватного акціонерного товари-
ства «ЧИНБАР» (далі - ПрАТ «ЧИНБАР») складеного станом на 
13.04.2018 р. та отриманого від Публічного акціонерного товариства «На-
ціональний депозитарій України» 17.04.2018 р., повідомляємо про зміну 
власників акцій, яким належить 10 i більше відсотків простих акцій 
ПрАТ «ЧИНБАР», а саме: власник акцій - фізична особа, збільшив свій 
пакет акцій. 

Розмір пакету акцій до зміни - 74287 шт. що складає 41,900459% в 
загальній кількості акцій (57,71% в загальній кількості голосуючих ак-
цій).

Розмір пакету акцій після зміни - 77287 шт. що складає 43,592563% в 
загальній кількості акцій (59,83% 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. Генеральний директор  ліщук в.і.
17.04.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «УкРПРоММашсеРвiс»

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товари-
ство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02133194
1.4. Місцезнаходження: 13420 Житомирська область 

Андрушiвський р-н, с.Iвниця, пр.Садовий, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04136)2-20-84 (04136)2-20-84
1.6. Електронна поштова адреса: ukrmachservis@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://ukrprommashservis.
constanta.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емі-
тента.

2. текст повідомлення
Посадова особа Директор Матiїшен Василь Михайлович (паспорт 

ВМ 040880 виданий 16.08.1995 Андрушiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл.) звільнено 14.04.2018 Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 34.05888%. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посаді з 
14.01.2012р. Звільнення виконано на підставі рішення Загальних збо-
рів акціонерів, протокол № 1 від 14.04.2018 року. 

Посадова особа Директор Мацюк Володимир Васильович (пас-
порт ВМ №395455 виданий 16.07.1997 Андрушівським РВ УМВС 
України в Житомирській обл..) призначено 14.04.2018. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено 
особу – 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа: пенсіонер. При-
значення виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, 
протокол № 1 від 14.04.2018 року.

директор ________________ Мацюк володимир васильович

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
"ЧеРнiГiвська 
каРтонаЖно-
ПолiГРаФiЧна ФабРика"

2. Код за ЄДРПОУ 02469511
3. Місцезнаходження 14013, м. Чернiгiв, Любомира Боднарука, 

будинок 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462)673-330 (04622) 3-36-86

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

https://02469511.io.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

ii. текст повідомлення
Суб’єкт, який прийняв рiшення про припинення емiтента :
Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА» 13.04.2018 р.
Результати голосування:
«ЗА» - акцiонери, що у сукупностi володiють – 807 312 голосами,що 

складає 100% голосiв АКЦIОНЕРIВ, що беруть участь у рiчних ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ та є власниками голосуючих акцiй;

«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% голосiв АКЦIОНЕРIВ, що беруть 
участь у рiчних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ та є власниками голо-
суючих акцiй;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що складає 0% голосiв АКЦIОНЕРIВ, що 
беруть участь у рiчних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ та є власника-
ми голосуючих акцiй.

Способи припинення :
Перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА», статутний 
капiтал – 95 710,60 грн. (дев’яносто п’ять тисяч сiмсот десять гривень 60 
копiйок). Всi активи та зобов’язання ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-
ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА» переходять до ТОВ «ЧЕРНIГIВСЬКА 
КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА».

Вiдповiдно до п. 2 ст. 80 та п. 4 ст. 87 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» затверджено наступний порядок та умови обмiну акцiй на 
частки у статутному капiталу товариства – правонаступника:

- акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
пiдприємницького товариства – правонаступника та розподiляються се-
ред його учасникiв;

- кожен акцiонер ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА 
ФАБРИКА», що перетворюється має право отримати частку у статутному 
капiталi правонаступника, що створюється шляхом перетворення 
акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю;

- розподiл часток створюваного Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА ФА-
БРИКА» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКА 
КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА», що перетворюється. Одна 
проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 10 (десять) копiйок Приватно-
го акцiонерного товариства «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-
ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА» обмiнюється на одну частку вартiстю 10 (де-
сять) копiйок в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА 
ФАБРИКА». Розмiр частки (у вiдсотках) учасника у статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕРНIГIВСЬКА 
КАРТОНАЖНО-ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА», дорiвнює розмiру загальної 
номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi Приват-
ного акцiонерного товариства «ЧЕРНIГIВСЬКА КАРТОНАЖНО-
ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА», на дату затвердження установчих документiв 
правонаступника.

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 Бубенець Олександр Валерiйович
 Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

 16.04.2018 
 (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"

2. Код за ЄДРПОУ: 21871578
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356601, (0562)356682
5. Електронна поштова адрес: dookach@promarmatura.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.promarmatura.ua/sharehol-
ders-info

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

II. Текст повідомлення
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-

онерного товариства "Промарматура" (протокол №1/2018 вiд 14.04.2018
року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi пов'язанi в тому числi, але не обмежуючись, з укладанням
договорiв, угод, контрактiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), договорiв про внесення змiн до дiючих
договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки,
застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язання-
ми третiх осiб, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв,
термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, ринкова вартiсть робiт та/або послуг яких перевищує 10% вартос-
тi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 218227 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 91,64769%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 165934 штуки. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 165934 шту-
ки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення:
165934 штуки. 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 Генеральний директор Ме-
жебовський Iгор Валерiйович 16.04.2018 р.

ПРАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - Приватне акціонерне това-
риство Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-тех-
нологічний інститут "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ", 00114073, 79012, м. Ль-
вів, вул. Сахарова, 46, (032) 2453913.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 17.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - http://uzep.com.ua .

Голова Правління ПрАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ"
Войтович Ю.М. 17.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАФАЛIВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рафалiвський кар'єр", код ЄДРПОУ 13976731, 34375, Рiвненська
обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, буд. 28, тел. (03634)
53-1-93

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rafkar.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №

10"
(код за ЄДРПОУ 03083417) повідомляє про технічну помилку в пові-

домленні "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента", що було
опубліковане в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №72 від 16.04.2018 р., а са-
ме: замість "13.04.2017" по тексту треба читати "13.04.2018".

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕ-РЕЄСТP"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-

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

(закрите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рiвне-Реєстp", код ЄДРПОУ 22588241, 33001, м. Рiвне, вул. Коцю-
бинського, буд. 6, тел. (0362) 62-05-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rreestr.pat.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1"

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1", 00381516, вул.Вок-
зальна, 1, м.Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50051, Україна, 067-940-
08-06. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 3.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: 00381516.smida.gov.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторс-
ької фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство
з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-А-
УДИТ", 22890033. 5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi
збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2017. Кворум 80%. Порядок денний: 1.
Обрання членів лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку
проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про
припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку
та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регла-
менту. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік. 4. Роз-
гляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік. 5. Розгляд зві-
ту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків
ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за
2016 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства. 7. Про внесен-
ня змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням статуту у відповід-
ність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редак-
ції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редак-
ції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною ре-
єстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про То-
вариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань. 8. Про припинення дії існуючих в Товаристві
внутрішніх положень. 9. Затвердження положення про наглядову раду То-
вариства. 10. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 11.
Обрання членів наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов ци-
вільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наг-
лядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивіль-
но-правових договорів з головою та членами наглядової ради. 13. Про при-
пинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. 14. Про обран-
ня ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень. 15.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім знач-
них правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ
"СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладан-
ня, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення
та підписання. Порядок денний сформовано Наглядовою радою, пропози-
цій до порядку денного не було. Результати розгляду питань порядку ден-
ного: Всі питання порядку денного прийняті одноголосно. Обрано лічильну
комісію в складі: Терещенко О.В. - голова, Чернявська Ю.І., Каніщева І.Л. -
члени. Затверджено звіти органів управління, висновки ревізійної комісії,
річні результати діяльності товариства за 2016 рік, річний звіт та баланс за

2016 рік. Затверджено порядок покриття збитків за 2016 рiк. Дивiденди не
нараховувати. Затвердити статут в новій редакції та надати повноваження
на його підписання директора Товариства. Припинити діючі в Товаристві
положення. Затвердити положення про наглядову раду Товариства. При-
пинити повноваження наглядової радив складі: гофлова Буртник Л.Б., чле-
ни - Паученко М.В., Петрова В.М. Обрано наглядову раду до наступних річ-
них зборів в складі: Буртник Л.Б., Петрова В.М., Ткаченко О.В., Макрська
Н.В., Ростовцева О.В. Затвердити з обраними членами наглядової ради
договори. Від імені товариства підписати їх директору. Припинити повнова-
ження членів ревізійної комісії та припинити ревізійну комісію як орган То-
вариства. Попередньо схвалити значні правочини, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року, та надати право директору або уповноваженій
особі за довіреністю Товариства їх підписати в сукупному граничному роз-
мірі до 500 млн. грн., в т.ч. з ПАТ "СБЕРБАНК" до 300 млн.грн.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 05.07.2017. Кворум
80%. Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної ко-
місії, затвердження регламенту. 3. Про затвердження договорів, укладених
ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2012-2016 році. 4. Про звер-
нення ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) до Товариства щодо
внесення змін до Іпотечних договорів, Договорів застави, Договору поруки,
що  укладені між Товариством та ПАТ "СБЕРБАНК" в якості забезпечення
зобов'язань ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) за Договорами
про відкриття кредитних ліній №5-В/13/42/Кл-КБ від "26" квітня 2013 року,
№12-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року, №13-В/12/42/КЛ-КБ від "27"
серпня 2012 року. 5. Про надання повноважень Директору Товариства або
уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписан-
ня вищезазначених договорів та інших документів, пов'язаних з укладен-
ням вищезазначених договорів. 6. Про внесення змін до Договорів поруки,
застави, іпотечних договорів, які укладені в якості забезпечення виконання
зобов'язань ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) між Товарис-
твом та ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної ліній №5-
В/13/42/Кл-КБ від "26" квітня 2013 року, №12-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня
2012 року, №13-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року, у зв'язку із зміна-
ми умов кредитування ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ", які вчинятимуться протягом
1 (одного) року з дня проведення даних Зборів акціонерів. Порядок денний
сформовано Наглядовою радою, пропозицій до порядку денного не було.
Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку денно-
го прийняті одноголосно. Обрано лічильну комісію в складі: Терещенко
О.В. - голова, Каніщева І.Л., Прокопенко І.В. - члени. Затверджено догово-
ри, укладені ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2012-2016 році.
Звернутися до майнових та фінансових поручителів з проханням щодо
внесення змін до договорів, укладених між Товариством та ПАТ "СБЕР-
БАНК" в якості забезпечення зобов'язань ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ". Надати
повноваження Директору Товариства або уповноваженій особі за довіре-
ністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів
та інших документів, пов'язаних з укладенням вищезазначених договорів.
Надати згоду на внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних до-
говорів, які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ
"КРИВОРІЖХЛІБ" між Товариством та ПАТ "СБЕРБАНК".

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднь-
ого років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Директор Царенко Павло Петрович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
2. Код за ЄДРПОУ: 21871578
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356601, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@promarmatura.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.promarmatura.ua/sharehol-
ders-info

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

II. Текст повідомлення
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв АТ "Промармату-

ра" вiд 14.04.2018 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Ревi-

зора АТ "Промарматура" Онопрiєнко Ганни Юрiївни в зв'язку iз закiнченням
термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi АТ "Промарматура"
становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Строк, протягом якого Онопрiєнко Г.Ю. перебувала на посадi - 5 ро-
кiв.

Замiсть Онопрiєнко Г.Ю., повноваження якої припинено, на посаду Ре-
вiзора рiшенням Загальних зборiв нiкого не обрано у зв'язку iз скасуванням
цiєї посади в Товариствi.

Обґрунтування змiн - вiдповiдно до норми ст. 73 "Закону України про ак-
цiонернi товариства" обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є обов'язко-
вим.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Межебовський Iгор Валерiйович

16.04.2018

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)745-57-55 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Повноваження Пивоваренко Костянтина Валентиновича припинено на
пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Укра-
їни по Днiпропетровськiй областi № 12/01-09-УКП вiд 14.04.2016р.

Пивоваренко К.В. перебував на посадi голови правлiння ПАТ "Днiпро-
метробуд" з 02.07.2013р. Часткою у статутному капiталi Товариства не во-
лодiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України

№12 / 01-09-УКП вiд 14.04.2016г. Бутенко Олександр Олександрович приз-
начений виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на
строк до проведення конкурсу вiдповiдно до постанови КМУ вiд 03.08.2008
№777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб'єк-
тiв господарювання".

Бутенко О.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: перший заступник голо-
ви правлiння , виконуючий обов'язки голови правлiння, головний iнженер
ПАТ "Днiпрометробуд".

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-
онерного товариства "Мiжгалузева база комплектацiї "Общемашконтракт"
(протокол №1/2018 вiд 14.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв, якi пов'язанi в тому числi,
але не обмежуючись, з укладанням договорiв, угод, контрактiв поставки,
купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки),
договорiв про внесення змiн до дiючих договорiв поставки, купiвлi-прода-
жу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки) за власними зо-
бов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третiх осiб, отримання гаран-
тiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних
умов таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ринкова вартiсть ро-
бiт та/або послуг яких перевищує 10% вартостi активiв Товариства за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 59475 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 336.27575%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 135150 штук. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 135150 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення: 135150 штук. Кiль-
кiсть 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 Генеральний директор Ль-
вов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв АТ "МБК "Обще-
машконтракт" вiд 14.04.2018 р. прийнято рiшення про дострокове припи-
нення повноважень Ревiзора АТ "МБК "Общемашконтракт" Панкової Ната-
лiї Анатолiївни на пiдставi пiдпункту 17 пункту 8.9, пункту 10.2 статуту То-
вариства. Обґрунтування змiн - вiдповiдно до норми ст. 73 "Закону України
про акцiонернi товариства" обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є
обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Частка у статутному капiталi АТ "МБК "Общемашконтракт" ста-
новить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, протягом якого Панкова Н.А. перебувала на посадi - 4 роки.

Замiсть Панкової Н.А., повноваження якої припинено, на посаду Ревi-
зора рiшенням Загальних зборiв нiкого не обрано у зв'язку iз скасуванням
цiєї посади в Товариствi.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Львов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"

2. Код за ЄДРПОУ: 21871578
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356601, (0562)356682
5. Електронна поштова адрес: dookach@promarmatura.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.promarmatura.ua/sharehol-
ders-info

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

II. Текст повідомлення
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-

онерного товариства "Промарматура" (протокол №1/2018 вiд 14.04.2018
року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi пов'язанi в тому числi, але не обмежуючись, з укладанням
договорiв, угод, контрактiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), договорiв про внесення змiн до дiючих
договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки,
застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язання-
ми третiх осiб, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв,
термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, ринкова вартiсть робiт та/або послуг яких перевищує 10% вартос-
тi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 218227 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 91,64769%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 165934 штуки. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 165934 шту-
ки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення:
165934 штуки. 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 Генеральний директор Ме-
жебовський Iгор Валерiйович 16.04.2018 р.

ПРАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - Приватне акціонерне това-
риство Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-тех-
нологічний інститут "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ", 00114073, 79012, м. Ль-
вів, вул. Сахарова, 46, (032) 2453913.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 17.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - http://uzep.com.ua .

Голова Правління ПрАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ"
Войтович Ю.М. 17.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАФАЛIВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рафалiвський кар'єр", код ЄДРПОУ 13976731, 34375, Рiвненська
обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, буд. 28, тел. (03634)
53-1-93

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rafkar.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №

10"
(код за ЄДРПОУ 03083417) повідомляє про технічну помилку в пові-

домленні "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента", що було
опубліковане в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №72 від 16.04.2018 р., а са-
ме: замість "13.04.2017" по тексту треба читати "13.04.2018".

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕ-РЕЄСТP"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-

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

(закрите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рiвне-Реєстp", код ЄДРПОУ 22588241, 33001, м. Рiвне, вул. Коцю-
бинського, буд. 6, тел. (0362) 62-05-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rreestr.pat.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)745-57-55 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Повноваження Пивоваренко Костянтина Валентиновича припинено на
пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Укра-
їни по Днiпропетровськiй областi № 12/01-09-УКП вiд 14.04.2016р.

Пивоваренко К.В. перебував на посадi голови правлiння ПАТ "Днiпро-
метробуд" з 02.07.2013р. Часткою у статутному капiталi Товариства не во-
лодiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України

№12 / 01-09-УКП вiд 14.04.2016г. Бутенко Олександр Олександрович приз-
начений виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на
строк до проведення конкурсу вiдповiдно до постанови КМУ вiд 03.08.2008
№777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб'єк-
тiв господарювання".

Бутенко О.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: перший заступник голо-
ви правлiння , виконуючий обов'язки голови правлiння, головний iнженер
ПАТ "Днiпрометробуд".

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-
онерного товариства "Мiжгалузева база комплектацiї "Общемашконтракт"
(протокол №1/2018 вiд 14.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв, якi пов'язанi в тому числi,
але не обмежуючись, з укладанням договорiв, угод, контрактiв поставки,
купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки),
договорiв про внесення змiн до дiючих договорiв поставки, купiвлi-прода-
жу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки) за власними зо-
бов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третiх осiб, отримання гаран-
тiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних
умов таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ринкова вартiсть ро-
бiт та/або послуг яких перевищує 10% вартостi активiв Товариства за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 59475 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 336.27575%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 135150 штук. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 135150 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення: 135150 штук. Кiль-
кiсть 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 Генеральний директор Ль-
вов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв АТ "МБК "Обще-
машконтракт" вiд 14.04.2018 р. прийнято рiшення про дострокове припи-
нення повноважень Ревiзора АТ "МБК "Общемашконтракт" Панкової Ната-
лiї Анатолiївни на пiдставi пiдпункту 17 пункту 8.9, пункту 10.2 статуту То-
вариства. Обґрунтування змiн - вiдповiдно до норми ст. 73 "Закону України
про акцiонернi товариства" обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є
обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Частка у статутному капiталi АТ "МБК "Общемашконтракт" ста-
новить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, протягом якого Панкова Н.А. перебувала на посадi - 4 роки.

Замiсть Панкової Н.А., повноваження якої припинено, на посаду Ревi-
зора рiшенням Загальних зборiв нiкого не обрано у зв'язку iз скасуванням
цiєї посади в Товариствi.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Львов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)745-57-55 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Повноваження Пивоваренко Костянтина Валентиновича припинено на
пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Укра-
їни по Днiпропетровськiй областi № 12/01-09-УКП вiд 14.04.2016р.

Пивоваренко К.В. перебував на посадi голови правлiння ПАТ "Днiпро-
метробуд" з 02.07.2013р. Часткою у статутному капiталi Товариства не во-
лодiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України

№12 / 01-09-УКП вiд 14.04.2016г. Бутенко Олександр Олександрович приз-
начений виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на
строк до проведення конкурсу вiдповiдно до постанови КМУ вiд 03.08.2008
№777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб'єк-
тiв господарювання".

Бутенко О.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: перший заступник голо-
ви правлiння , виконуючий обов'язки голови правлiння, головний iнженер
ПАТ "Днiпрометробуд".

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-
онерного товариства "Мiжгалузева база комплектацiї "Общемашконтракт"
(протокол №1/2018 вiд 14.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв, якi пов'язанi в тому числi,
але не обмежуючись, з укладанням договорiв, угод, контрактiв поставки,
купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки),
договорiв про внесення змiн до дiючих договорiв поставки, купiвлi-прода-
жу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки) за власними зо-
бов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третiх осiб, отримання гаран-
тiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних
умов таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ринкова вартiсть ро-
бiт та/або послуг яких перевищує 10% вартостi активiв Товариства за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 59475 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 336.27575%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 135150 штук. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 135150 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення: 135150 штук. Кiль-
кiсть 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 Генеральний директор Ль-
вов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв АТ "МБК "Обще-
машконтракт" вiд 14.04.2018 р. прийнято рiшення про дострокове припи-
нення повноважень Ревiзора АТ "МБК "Общемашконтракт" Панкової Ната-
лiї Анатолiївни на пiдставi пiдпункту 17 пункту 8.9, пункту 10.2 статуту То-
вариства. Обґрунтування змiн - вiдповiдно до норми ст. 73 "Закону України
про акцiонернi товариства" обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є
обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Частка у статутному капiталi АТ "МБК "Общемашконтракт" ста-
новить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, протягом якого Панкова Н.А. перебувала на посадi - 4 роки.

Замiсть Панкової Н.А., повноваження якої припинено, на посаду Ревi-
зора рiшенням Загальних зборiв нiкого не обрано у зв'язку iз скасуванням
цiєї посади в Товариствi.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Львов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

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

(044) 4983815

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"

2. Код за ЄДРПОУ: 21871578
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356601, (0562)356682
5. Електронна поштова адрес: dookach@promarmatura.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.promarmatura.ua/sharehol-
ders-info

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

II. Текст повідомлення
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-

онерного товариства "Промарматура" (протокол №1/2018 вiд 14.04.2018
року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi пов'язанi в тому числi, але не обмежуючись, з укладанням
договорiв, угод, контрактiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), договорiв про внесення змiн до дiючих
договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки,
застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язання-
ми третiх осiб, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв,
термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, ринкова вартiсть робiт та/або послуг яких перевищує 10% вартос-
тi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 218227 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 91,64769%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 165934 штуки. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 165934 шту-
ки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення:
165934 штуки. 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 Генеральний директор Ме-
жебовський Iгор Валерiйович 16.04.2018 р.

ПРАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - Приватне акціонерне това-
риство Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-тех-
нологічний інститут "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ", 00114073, 79012, м. Ль-
вів, вул. Сахарова, 46, (032) 2453913.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 17.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - http://uzep.com.ua .

Голова Правління ПрАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ"
Войтович Ю.М. 17.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАФАЛIВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рафалiвський кар'єр", код ЄДРПОУ 13976731, 34375, Рiвненська
обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, буд. 28, тел. (03634)
53-1-93

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rafkar.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №

10"
(код за ЄДРПОУ 03083417) повідомляє про технічну помилку в пові-

домленні "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента", що було
опубліковане в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №72 від 16.04.2018 р., а са-
ме: замість "13.04.2017" по тексту треба читати "13.04.2018".

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕ-РЕЄСТP"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-

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

(закрите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рiвне-Реєстp", код ЄДРПОУ 22588241, 33001, м. Рiвне, вул. Коцю-
бинського, буд. 6, тел. (0362) 62-05-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rreestr.pat.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)745-57-55 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Повноваження Пивоваренко Костянтина Валентиновича припинено на
пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Укра-
їни по Днiпропетровськiй областi № 12/01-09-УКП вiд 14.04.2016р.

Пивоваренко К.В. перебував на посадi голови правлiння ПАТ "Днiпро-
метробуд" з 02.07.2013р. Часткою у статутному капiталi Товариства не во-
лодiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України

№12 / 01-09-УКП вiд 14.04.2016г. Бутенко Олександр Олександрович приз-
начений виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на
строк до проведення конкурсу вiдповiдно до постанови КМУ вiд 03.08.2008
№777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб'єк-
тiв господарювання".

Бутенко О.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: перший заступник голо-
ви правлiння , виконуючий обов'язки голови правлiння, головний iнженер
ПАТ "Днiпрометробуд".

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-
онерного товариства "Мiжгалузева база комплектацiї "Общемашконтракт"
(протокол №1/2018 вiд 14.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв, якi пов'язанi в тому числi,
але не обмежуючись, з укладанням договорiв, угод, контрактiв поставки,
купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки),
договорiв про внесення змiн до дiючих договорiв поставки, купiвлi-прода-
жу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки) за власними зо-
бов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третiх осiб, отримання гаран-
тiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних
умов таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ринкова вартiсть ро-
бiт та/або послуг яких перевищує 10% вартостi активiв Товариства за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 59475 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 336.27575%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 135150 штук. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 135150 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення: 135150 штук. Кiль-
кiсть 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 Генеральний директор Ль-
вов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв АТ "МБК "Обще-
машконтракт" вiд 14.04.2018 р. прийнято рiшення про дострокове припи-
нення повноважень Ревiзора АТ "МБК "Общемашконтракт" Панкової Ната-
лiї Анатолiївни на пiдставi пiдпункту 17 пункту 8.9, пункту 10.2 статуту То-
вариства. Обґрунтування змiн - вiдповiдно до норми ст. 73 "Закону України
про акцiонернi товариства" обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є
обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Частка у статутному капiталi АТ "МБК "Общемашконтракт" ста-
новить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, протягом якого Панкова Н.А. перебувала на посадi - 4 роки.

Замiсть Панкової Н.А., повноваження якої припинено, на посаду Ревi-
зора рiшенням Загальних зборiв нiкого не обрано у зв'язку iз скасуванням
цiєї посади в Товариствi.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Львов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)745-57-55 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Повноваження Пивоваренко Костянтина Валентиновича припинено на
пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Укра-
їни по Днiпропетровськiй областi № 12/01-09-УКП вiд 14.04.2016р.

Пивоваренко К.В. перебував на посадi голови правлiння ПАТ "Днiпро-
метробуд" з 02.07.2013р. Часткою у статутному капiталi Товариства не во-
лодiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України

№12 / 01-09-УКП вiд 14.04.2016г. Бутенко Олександр Олександрович приз-
начений виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на
строк до проведення конкурсу вiдповiдно до постанови КМУ вiд 03.08.2008
№777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб'єк-
тiв господарювання".

Бутенко О.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: перший заступник голо-
ви правлiння , виконуючий обов'язки голови правлiння, головний iнженер
ПАТ "Днiпрометробуд".

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 16.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-
онерного товариства "Мiжгалузева база комплектацiї "Общемашконтракт"
(протокол №1/2018 вiд 14.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв, якi пов'язанi в тому числi,
але не обмежуючись, з укладанням договорiв, угод, контрактiв поставки,
купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки),
договорiв про внесення змiн до дiючих договорiв поставки, купiвлi-прода-
жу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки) за власними зо-
бов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третiх осiб, отримання гаран-
тiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних
умов таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ринкова вартiсть ро-
бiт та/або послуг яких перевищує 10% вартостi активiв Товариства за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 59475 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 336.27575%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 135150 штук. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 135150 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення: 135150 штук. Кiль-
кiсть 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 Генеральний директор Ль-
вов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21926262
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356626, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса: dookach@omk.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://omk.dp.ua/specials/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв АТ "МБК "Обще-
машконтракт" вiд 14.04.2018 р. прийнято рiшення про дострокове припи-
нення повноважень Ревiзора АТ "МБК "Общемашконтракт" Панкової Ната-
лiї Анатолiївни на пiдставi пiдпункту 17 пункту 8.9, пункту 10.2 статуту То-
вариства. Обґрунтування змiн - вiдповiдно до норми ст. 73 "Закону України
про акцiонернi товариства" обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є
обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Частка у статутному капiталi АТ "МБК "Общемашконтракт" ста-
новить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, протягом якого Панкова Н.А. перебувала на посадi - 4 роки.

Замiсть Панкової Н.А., повноваження якої припинено, на посаду Ревi-
зора рiшенням Загальних зборiв нiкого не обрано у зв'язку iз скасуванням
цiєї посади в Товариствi.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Львов Iгор Леонiдович 16.04.2018 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВС-
ЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", код за ЄДРПОУ:
00130820, 51925, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Заводська,
буд.2, т. (0569) 55-00-33.  

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

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Аудиторська фірма "Лисенко", код за ЄДРПОУ: 35796588. 

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових
зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі прове-
дення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала про-
ведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку ден-
ного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини):

Річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "Дніпровська
теплоелектроцентраль"  (далі Товариство) проведені 20 квітня 2017року. 

На дату проведення річних загальних зборів статутний капітал Това-
риства розподілено на 101 638 844 (сто один мільйон шістсот тридцять ві-
сім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номіналь-
ною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, та складає 25 409
711 (двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч сімсот одинадцять)
гривень 00 копійок. Привілейовані акції відсутні.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 10 акціоне-
рів і їх представників, яким належать 101 592 944 (сто один мільйон п'ят-
сот  дев'яносто дві  тисячі дев'ятсот сорок чотири) штуки простих іменних
акцій (голосів), що складає 99,9548 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товарис-

тва. 
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних

зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його
розгляду. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття
рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10.  Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2016 році,  в тому числі затвердження розміру річних
дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповід-

но до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016
році.  

11.  Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в

новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться  з членами Наглядової ради Това-
риства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів Товариства.
Пропозицій від акціонерів, щодо переліку питань порядку денного не

поступало. Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прий-
няті (окрім питання №10) і оформлено Протоколом річних загальних збо-
рів Публічного акціонерного товариства "Дніпровська теплоелектроцен-
траль" № 1/2017 від 20.04.2017р. (Дата складання Протоколу 27 квітня
2017 року ).

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповню-
ється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результа-
тами звітного періоду, а саме зазначається інформація про суму на-
рахованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих диві-
дендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та поперед-
нього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це
також зазначається):

Згідно з питання №10 порядку денного річних загальних зборів Това-
риства від 20.04.2017р. "Розподіл прибутку Товариства, отриманого за ре-
зультатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження
розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законо-
давством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2016 році." було запропоновано:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результа-
тами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Зако-
ну України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови
Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 120 "Про затвердження базо-
вого нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на вип-
лату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у
2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких  є корпора-
тивні права держави", наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення вит-

рат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.
2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками робо-

ти Товариства за 2016 рік у розмірі - 718,5 тис. грн. 
3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через

депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення з питання №10 порядку денного річних загальних зборів Това-
риства акціонерами не прийнято. 

За результатами звітного року (за 2017р.) та попереднього року рішень
щодо виплати дивідендів акціонерам Товариства на загальних зборах не
приймалось. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"

2. Код за ЄДРПОУ: 21871578
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356601, (0562)356682
5. Електронна поштова адрес: dookach@promarmatura.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.promarmatura.ua/sharehol-
ders-info

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

II. Текст повідомлення
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-

онерного товариства "Промарматура" (протокол №1/2018 вiд 14.04.2018
року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi пов'язанi в тому числi, але не обмежуючись, з укладанням
договорiв, угод, контрактiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), договорiв про внесення змiн до дiючих
договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки,
застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язання-
ми третiх осiб, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв,
термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, ринкова вартiсть робiт та/або послуг яких перевищує 10% вартос-
тi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 218227 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 91,64769%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 165934 штуки. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 165934 шту-
ки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення:
165934 штуки. 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 Генеральний директор Ме-
жебовський Iгор Валерiйович 16.04.2018 р.

ПРАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - Приватне акціонерне това-
риство Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-тех-
нологічний інститут "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ", 00114073, 79012, м. Ль-
вів, вул. Сахарова, 46, (032) 2453913.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 17.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - http://uzep.com.ua .

Голова Правління ПрАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ"
Войтович Ю.М. 17.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАФАЛIВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рафалiвський кар'єр", код ЄДРПОУ 13976731, 34375, Рiвненська
обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, буд. 28, тел. (03634)
53-1-93

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rafkar.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №

10"
(код за ЄДРПОУ 03083417) повідомляє про технічну помилку в пові-

домленні "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента", що було
опубліковане в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №72 від 16.04.2018 р., а са-
ме: замість "13.04.2017" по тексту треба читати "13.04.2018".

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕ-РЕЄСТP"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-

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

(закрите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рiвне-Реєстp", код ЄДРПОУ 22588241, 33001, м. Рiвне, вул. Коцю-
бинського, буд. 6, тел. (0362) 62-05-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rreestr.pat.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"

2. Код за ЄДРПОУ: 21871578
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська,

буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)356601, (0562)356682
5. Електронна поштова адрес: dookach@promarmatura.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.promarmatura.ua/sharehol-
ders-info

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

II. Текст повідомлення
Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-

онерного товариства "Промарматура" (протокол №1/2018 вiд 14.04.2018
року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi пов'язанi в тому числi, але не обмежуючись, з укладанням
договорiв, угод, контрактiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), договорiв про внесення змiн до дiючих
договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки,
застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язання-
ми третiх осiб, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв,
термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, ринкова вартiсть робiт та/або послуг яких перевищує 10% вартос-
тi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати
200000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 218227 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 91,64769%.

Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному дирек-
тору та/або уповноваженiй ним особi на власний розсуд, виходячи з еконо-
мiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, контракти, визначати iстотнi
та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забез-
печення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, акре-
дитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на
пiдставi них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань
Товариства, його фiлiї та/або зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдо-
мих, та укладення i пiдписання договорiв про розiрвання всiх вищезазначе-
них договорiв за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями фiлiї та зо-
бов'язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє
схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй
редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було
схвалено рiшенням загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого
наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або iншим органом уп-
равлiння Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 165934 штуки. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 165934 шту-
ки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення:
165934 штуки. 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 Генеральний директор Ме-
жебовський Iгор Валерiйович 16.04.2018 р.

ПРАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - Приватне акціонерне това-
риство Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-тех-
нологічний інститут "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ", 00114073, 79012, м. Ль-
вів, вул. Сахарова, 46, (032) 2453913.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 17.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - http://uzep.com.ua .

Голова Правління ПрАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ"
Войтович Ю.М. 17.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАФАЛIВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рафалiвський кар'єр", код ЄДРПОУ 13976731, 34375, Рiвненська
обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, буд. 28, тел. (03634)
53-1-93

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rafkar.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №

10"
(код за ЄДРПОУ 03083417) повідомляє про технічну помилку в пові-

домленні "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента", що було
опубліковане в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №72 від 16.04.2018 р., а са-
ме: замість "13.04.2017" по тексту треба читати "13.04.2018".

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕ-РЕЄСТP"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-

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

(закрите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Рiвне-Реєстp", код ЄДРПОУ 22588241, 33001, м. Рiвне, вул. Коцю-
бинського, буд. 6, тел. (0362) 62-05-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rreestr.pat.ua

РіЧна інФоРМаціЯ еМітента цінних ПаПеРів
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«немирівське автотранспортне підприємство 10510», місцезнахо-
дження 22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Горького 2, код за 
ЄДРПОУ 13335966, міжміський код та телефон 0433 121691.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http://www.13335966.pat.ua

4. Аудитор:відсутній . 
5. Інформація про загальні збори, результати розгляду питань порядку 

денного: Загальні збори акціонерів товариства відбулися 28.04.2017 року, 
кворум 100 %. Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії річних 
загальних зборів акціонерів.2. Прийняття рішень з питань порядку прове-
дення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвер-
дження порядку голосування на зборах.3. Звіт директора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за ре-
зультатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження 
висновків Ревізора. 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.  
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішен-
ня про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.9. За-

твердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень. 
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.11. Прийняття рішення 
про припинення повноважень Ревізора Товариства.12. Обрання Ревізора 
Товариства.13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради 
та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.14. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та 
Ревізором.15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Пропозицій до по-
рядку денного, не надходило. Загальні збори акціонерів затвердили звіт 
директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік. Визнали ро-
боту директора задовільною. Затвердили звіт і висновки Ревізора. Визнали 
роботу Ревізора задовільною. Затвердили звіт Наглядової ради. Визнали 
роботу Наглядової ради задовільною. Затвердили річний звіт і баланс за 
2016 рік. В зв’язку з неотриманням прибутку зборами прийнято рішення 
розподіл прибутку не здійснювати. Припинили повноваження Наглядової 
ради у повному складі та Ревізора. Обрали строком на три роки членами 
Наглядової ради - Рудь В. М., Шевченко Л. В., Верховод Н. О. Обрали на 
повторний термін на три роки на посаду Ревізора Кривоноса М. І. Затвер-
дили умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Загальні 
збори прийняли рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 
Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не сликалися.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний та попередній періо-
ди не нараховувались.

ПРиватне акціонеРне товаРиство «неМиРівське автотРансПоРтне ПідПРиЄМство 10510»

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: Тернопiльське приватне акцiонерне 

товариство «Агропромтехнiка»; 04541891; 47740, Тернопiльська область, 
Тернопiльський р-н, смт. Великi Бiрки, вул. Грушевського, буд.134; (0352) 
49-22-51

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.teragro.ter.net.ua

теРноПiльське ПРиватне акцiонеРне товаРиство «аГРоПРоМтехнiка»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік, ЯКИЙ ЗДІЙСНИВ 
ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) 

РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, А ТАКОЖ ПРИВАТНИХ(ЗАКРИТИХ) 
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛИ ПУБЛІЧНЕ 

(ВІДКРИТЕ) РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506», код за 

ЄДРПОУ:05460976, місцезнаходження 23700, Вінницька область,  
місто Гайсин, вулиця Заводська, 135, міжміський код та телефон 
(04334)2-25-18. 

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

3. Адреса сайту в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http://gaysun10506.com.ua/

ПРиватне акціонеРне товаРиство «ГаЙсинське автотРансПоРтне ПідПРиЄМство 10506»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ "ФIНАНСОВО - БУДIВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 

"СОЗИДАТЕЛЬ"
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітен-
та, ідентифікаційний код згідно
з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських
формувань, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емі-
тента

Товариство з обмеженою вiдповi-
дальнiстю "ФIНАНСОВО - БУДI-
ВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДА-
ТЕЛЬ", 33771359, 49000 Днiпро-
петровська область Центральний
м. Днiпро проспект Карла Маркса,
будинок 89, (056)370-38-15

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі
даних Комісії

18.04.2018

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

fsc.sozidatel.dp.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 "РЕСУРС-
АУДИТ", 23647230

5. Інформація про загальні збо-
ри (розділ заповнюється у ви-
падку, якщо емітент - акціонерне
товариство)

Заповнюють емітенти - акціонерні
товариства

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", 00954337, 49033 Днiпропетровс-
ька область  м. Днiпро проспект Богдана Хмельницького, 122, (056)789-
98-48

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

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО  "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@dmz-petrov-

ka.dp.ua   
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-

rativnye-dokumenty/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

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

2.
Генеральний директор Г.В. Бергеман 16.04.2018 р.

Дата вчи-
нення дії 

Зміни
(призначе-
но, звіль-
нено, об-
рано або

припинено
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище,
ім'я, по
батькові

або повне
най-

менування
юридичної

особи

Паспортні дані
фізичної особи

(серія, номер, да-
та видачі, орган,

який видав)** або
код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Розмір
частки в
статутно-
му капіта-
лі емітен-
та (у від-
сотках)

1 2 3 4 5 6

13.04.2018 обрано
Гене-

ральний
директор

Бергеман
Геннадій

Володими-
рович

АК 342706
06.11.1998 Ле-

нінський РВ
УМВС України в
Дніпропетровсь-

кій області

0,004219

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", у зв'язку із за-
кінченням 03.05.2018 терміну повноважень Генерального директора Бер-
гемана Геннадія Володимировича, 13.04.2018 прийнято рішення (Прото-
кол Наглядової ради від 13.04.2018) про обрання (переобрання) на поса-
ду Генерального директора ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" Бергемана Геннадія Во-
лодимировича строком до 31.12.2018 включно. Бергеман Геннадій Воло-
димирович, паспорт: серія АК номер 342706 виданий 06.11.1998 Ленінс-
ьким РВ УМВС України в Дніпропетровській області, останні 5 років пере-
бував на посаді Генерального директора Товариства, володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 0,004219%. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство «Житло-
коМУнПостаЧтоРГ», 
03336396
14000,Чернігівська обл., м. Чернiгiв, 
вул. Гонча, буд. 59 (0462) 676213

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

17.04.2018

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

zhitlokpt.pat.ua

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«наУково-виРобниЧа коМПанiЯ 

«дiаПРоФ-Мед»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ 
«ДIАПРОФ-МЕД», 24265186, 03113, 
м. Київ, просп. Перемоги, 68/1, 
офiс 62, (044)433-03-00

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

17.04.2018

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

http://diaproph.com.ua/
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Захiдукрвибухпром», 32744298, Україна Житомирська обл. Бо-
гунський р-н 10003 м. Житомир вул. Лесi Українки, буд. 19, 0412-42-48-71

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 17.04.2018 

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://zvp.com.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «ЗахiдУкРвибУхПРоМ»

РіЧна інФоРМаціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРиватне акціонеРне товаРи-
ство «ПолаР-УкРаЇна», 14357846, вул.Тургенєвська, 16, кімн.6, м.Київ, 
01054, тел. (044)486-54-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.14357846.smida.gov.ua

ПРиватне акціонеРне товаРиство «ПолаР-УкРаЇна»

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 товариство 

«Підприємство «Медтехніка».

Місцезнаходження: 21029, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмель-
ницьке шосе 114, код за ЄДРПОУ 03568379, міжміський код та телефон 
(0432) 46-10-36.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http:// www.03568379.pat.ua

ПРиватне акціонеРне товаРиство «ПідПРиЄМство «Медтехніка»

РіЧна інФоРМаціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

кий код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "Сумський комбікормовий завод", 00686339, Ювілейна, 1, с. Стець-
ківка, Сумський, Сумська область, 42303, Україна, 0542-693724
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://00686339.emitents.org

ПРиватне акцiонеРне товаРиство “сУМськиЙ коМбікоРМовиЙ Завод”

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«ЖитоМиРПРоМсПецбУд»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Житомирпромспецбуд», 33019799, Житомирська обл. 10001 
м. Житомир вул. Iвана Сльоти, 49, (0412) 36-15-47

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 17.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.promspezbyd.ho.ua

Річна інформація 

ПРиватноГо акцiонеРноГо 
товаРиства «беРиславськиЙ Завод 

ЗалiЗобетоних виРобiв»
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Бериславський завод 
залiзобетоних виробiв», 01349816, 
74300, Херсонська обл., м. Берис-
лав, Губайдулiна,б.11, (05546)21781,

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

22.02.2018 р.

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

www.beton-berislav.at.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
“юнiоiл”

Річна інформація емітента  
за 2017 рік

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

ПРиватне акцiонеРне товаРи-
ство "юнiоiл", 25284079 Полтав-
ська , Автозаводський р-н,
39610, м. Кременчук, проїзд Галузе-
вий, буд. 80
(0536) 76-84-85

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

18.04.2018

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

www.25284079.smida.gov.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«МлП вест киЇв»

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЛП ВЕСТ КИЇВ», код за ЄДРПОУ 35706449; Місцезнаходження: 
вул. І.Франка, 2, с.  Фасова, Макарівського району, Київської обл., 08044; 
тел. (044)5835272

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

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

Голова правління  н.о. антошкіна

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«вiЗiкоМ»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Вiзiком», 13672362, Україна 01004 Київ Велика Василькiвська 
23б, 044-201-00-26

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

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://visicom.ua/about?lang=uk

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«хаРкiвськиЙ автоГенниЙ Завод»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Харкiвський автогенний завод», Код 00204783, адреса: Укра-
їна, Харківська обл., 61046, м. Харкiв, вул. Автогенна, 10, тел: (057) 728-0-
112

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 17.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://kharkiv-autogenous-plant-jsc.pat.ua

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
ПРиватноГо акціонеРноГо товаРиства 

«ПеРесУвна МеханіЗована колона - 6 
ПоліськсільбУд»,

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

Приватне акціонерне товариство «ПЕРЕСУВ-
НА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 6 ПОЛІСЬ-
КСІЛЬБУД», 01354378, Залізнична,10, 
смт. Немішаєве, Бородянський, Київська 
область, 07853, Україна, 04577 4-10-71

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

16.04.2018

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

http://pratpmk6.informs.net.ua/

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

1. Повне найменування емітента: ПУбліЧне акціонеРне 
товаРиство По ГаЗоПостаЧанню та ГаЗиФі-
каціЇ «теРебовлЯГаЗ». 2. Код за ЄДРПОУ – 21156166.  
3. Місцезнаходження - 48100, Тернопільська обл. м. Теребовля, вул. Кня-
зя Василька -73 В. 4. Міський код, телефон та факс - 03551 2-16-57,  
2-37-87. 5. Електрона поштова адреса - terebovlya@tgaz.te.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації http://terebovlyagaz.tgaz.te.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №21), прийнято 

рішення припинити повноваження:
- на посаді голови Наглядової ради Кібук Людмили Дмитрівни, в зв’язку 

із закінченням строку повноважень (паспорт серії НЮ №052002,виданий 
Тернопільським МВУМВС України, 23.04.2005 року). Часткою в статутно-
му капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перебувала на посаді 1 рік.

- на посаді члена Наглядової ради Резніченко Наталії Анатоліївни, в 
зв’язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі то-
вариства не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебувала на посаді 1 рік. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано.

- на посаді члена Наглядової ради Москалюк Світлани Федорівни, в 
зв’язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебувала на посаді 5 місяців. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано.

- на посаді члена Наглядової ради Шоп’яка Миколи Петровича, в 
зв’язку із закінченням повноважень (паспорт серії МС № 012145, виданий 
Теребовлянським РВУМВС України, 10.11.1995 року). Володіє часткою в 
статутному капіталі товариства 0,1267 %. Перебував на посаді 1 рік. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- на посаді члена Наглядової ради акціонера Нагірного Володимира 
Михайловича (паспорт: серії МС №222242 виданий Теребовлянським 
РВУМВС України ,12.12.1997року). Володіє часткою в статутному капіталі 
товариства 0,1897%. Перебував на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 ( протокол №21), прийнято 
рішення обрати:

- на посаду голови Наглядової ради Кравець Ігоря Дмитровича,.Част-
кою в статутному капіталі не володіє. Посадова особа є представником 
акціонера ПАТ «Тернопільгаз». Протягом останніх 5 років обіймав посаду 
директора ТОВ» Коменерго Тернопіль». Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Обрано терміном на 3 роки. 

- на посаду члена Наглядової ради Резніченко Наталію Анатоліївну. 
Часткою в статутному капіталі товариства неволодіє. Посадова особа є 
представником акціонера НАК «Нафтогаз України». Протягом останніх 5 
років обіймала посади заступника начальника відділу, начальника відділу 
Департаменту майнових та корпоративних відносин, заступника началь-
ника відділу Управління корпоративних прав ПАТ НАК «Нафтогаз України». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Обрано терміном на 3 роки 

- на посаду члена Наглядової ради Москалюк Світлану Федорівну. По-
садова особа є представником акціонера НАК «Нафтогаз України». Част-
кою в статутному капіталі не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала 
посади начальника відділу Департаменту майнових та корпоративних від-
носин НАК «Нафтогаз України»,заступник начальника відділу Управління 
корпоративних прав «НАК «Нафтогаз України». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Обрано терміном на 3 роки .

- обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Нагірного Володи-
мира Михайловича (паспорт: серії МС №222242 виданий Теребовлянським 
РВУМВС України ,12.12.1997року). Володіє часткою в статутному капіталі то-
вариства 0,1897%. Протягом останніх 5 років обіймав посаду слюсаря ава-
рійно – відбудовних робіт Теребовлянського УЕГГ. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на 3 роки. 

- на посаду члена Наглядової ради акціонера Шоп’яка Миколу Петро-
вича (паспорт серії МС № 012145, виданий Теребовлянським РВУМВС 
України, 10.11.1995 року). Володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства 0,1267 %. Протягом останніх 5 років обіймав посаду контролера газо-
вого господарства, майстра, контролера газового господарства Теребов-
лянського УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки . 

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством .Голова правління ПАТ «Теребовлягаз” Запорожець В.В. 
17.04.2018
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ПРиватне акцiонеРне товаРиство «коМПанiЯ 
Зi стРахУваннЯ ЖиттЯ «бРокбiЗнес»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС», 
35529829, Україна Шевченкiвський р-н 04050 м.Київ вул.Бiлоруська, 3, 044 
220-01-23

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 17.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.bbs-life.com.ua

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«УкРтРанс-вінницЯ»

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

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Укртранс-вінниця», місцезнаходження 21036, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе 4, код за ЄДРПОУ 03115778, міжміський код 
та телефон 0432 67-32-58.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію –http://www.03115778.pat.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«УкРаЇнськиЙ наУково-дослiдницькиЙ i 

констРУктоРськиЙ iнститУт По РоЗРобцi 
Машин i УстаткУваннЯ длЯ ПеРеРобки 
ПластиЧних Мас, ГУМи i штУЧноЇ шкiРи 

«УкРндiПластМаш»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Український науково-дослiдницький i конструк-торський iнститут по 
розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i 
штучної шкiри «УкрНДIпластмаш», 04637697, 03113, Київ, Iвана Шевцо-
ва, 1, тел.:044- 456-20-08.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.ukrniiplastmash.com.

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

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

ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство «хеРсонська 
теПлоелектРоцентРаль», 
00131771, шосе Бериславське,1, м.Херсон, 
Дніпровський м.Херсона, Херсонська 
область, 73000, Україна, 0552,352442

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

16.04.2018

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

tec.kherson.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«коМбiнат «ПРиднiПРовськиЙ»

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Комбiнат «Приднiпровський», 01528186, 
Дніпропетровська обл , Iндустрiальний р-н, 
49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, буд. 15, 
тел 8(056)371-67-89

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

16.04.2018

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

zlagoda.emitinfo.com

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«ФаРМа-нет, УкРаЇна»

Річна інформація емітента 
за 2017 р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ФАРМА-Нет, Україна», 23709936, 
03022, Київ, вул. Василькiвська, 45 
(044) 244-82-30,

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

18.04.2018

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

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

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«олександРiвськиЙ РаЙаГРохiМ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів 

 за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-

ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Олександрiвський райагрохiм», 
05488265, вул.Миру, б.24, смт.Олександрiвка, Олександрiвський, 
Донецька, 84000, (269) 2-11-24

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: 05488265.smida.gov.ua

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«автотРансПоРтне ПiдПРиЄМство 13002»

РіЧна інФоРМаціЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002», 03114307, 
вул. Миколи Грінченка, буд. 18, м. Київ, Голосіївський р-н, Київська об-
ласть, 03039, УКРАЇНА, (044) 529-60-90; 2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 16.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://motor-city.com.ua/news
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ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«Пласт»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛАСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25168700, місцезнахо-
дження: Україна Київська обл.Миронiвський р-н, 08800, мiсто Миронiвка 
вул. Соборностi, буд.48, тел. (0532) 610300; 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.plast.emitents.net.ua

Річна інформація Прат «Укрпромтехсервіс»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Укрпромтехсервiс»; 05519043; 37300, Полтав-

ська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька,30; (05354)21634. 2.Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 17.04.2018р. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://05519043.bs1998.info.

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«УкРПРоМтехсеРвiс»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМІНІК», 00382208, вул.Маршала Бірю-

зова, буд.2, м.Полтава, Полтавська обл., 36009, 0532-50-50-40. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018р. 3.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: www.dominic.com.ua.

ПРиватне акціонеРне товаРиство
«доМінік»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації 

1.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента- Публічне акціонерне товариство 

«Полтавський автоагрегатний завод»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента-
00232124; 3.Місцезнаходження - вул. Зіньківська,57, м.Полтава, 36009, 
Україна; 4.Міжміський код, телефон та факс -(05352)519200; 5. Елек-
тронна поштова адреса – gritskaya1@ukr.net; 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації – paaz.com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів - Відомості про порушення справи про бан-
крутство емітента

ii.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що 13.04.2018р. дiзнався про порушення про-

вадження у справi про його банкрутство. Ухвалу винесено Господар-

ським судом Полтавської областi 10.04.2018р. за заявою ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД», мiсцезнаходження: 36009, м.Полтава, вул.Зiнькiвська, 57. 
Причини порушення провадження у справi про банкрутство- 
неплатоспроможнiсть пiдприємства та неможливiсть полiпшити його 
фiнансовий стан без залучення великої кiлькостi позичкових коштiв та 
отримання прибуткiв для погашення зобов’язань. Загальна сума 
заборгованостi (вимог кредиторiв) 761286949,50 грн. Арбiтражний ке-
руючий Шовков Олег Сергiйович, мiсце проживання- д/в, дата ухвали- 
д/в. Дата проведення підготовчого засідання суду- 24.04.2018р. 

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

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

2.Генеральний директор (підпис) а.П.литовченко 17.04.2018р.

ПУбліЧне акціонеРне товаРиство «ПолтавськиЙ автоаГРеГатниЙ Завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «ПРоЖектоР». 

2.Код за ЄДРПОУ 14307825. 
3.Місцезнаходження емітента 11601,Житомирська обл., м.Малин, вул.

Володимирська,36.
4.Міжміський код, телефон та факс (04133) 52648, 51801. 
5.Електронна поштова адреса prz@ml.zt.ukrtel.net.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
іі. текст повідомлення

В зв’язку із закінченням терміну обрання з 17 квітня 2018 р. припинені 
повноваження

- голови та члена Ревізійної комісії - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Торговий дім «Ярославь» (код за ЄДРПОУ 30781935), яке не 

володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На посаді голови та члена 
Ревізійної комісії Товариства дана особа перебувала з 17.04.2015 р.;

- члена Ревізійної комісії - Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Квадрат» (код за ЄДРПОУ 30781935), яке не володіє часткою в статутно-
му капіталі Емітента. На посаді члена Ревізійної комісії Товариства дана 
особа перебувала з 17.04.2015 р.;

- члена Ревізійної комісії Лєбєдєвої Ольги Миколаївни, яка володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00939 %. На посаді члена 
Ревізійної комісії Товариства дана особа перебувала з 17.04.2015 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Замість звільнених осіб на посаду голови та членів Ревізійної комісії ніко-
го не призначено, так як новий склад Ревізійної комісії буде обрано загальни-
ми зборами акціонерів, проведення яких призначено на 20.04.2018 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Генеральний директор Подзірей iван iванович 
17 квітня 2018 року

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«наУково-виРобниЧе ПiдПРиЄМство 

«тест»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО «ТЕСТ», 13523509, вул.Академічна (Шкадiнова), 33а, 
м.Краматорськ, д/н, Донецька, 84333, (06264)6-11-50

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: npptest.com.ua
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ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«виРобниЧо-коМеРціЙна ФіРМа «ас» 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна фірма «АС» 

(код за ЄДРПОУ 19026153). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-58. Електронна поштова 
адреса – as@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://as.pat.ua. 
Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 16.04.17р. прийнято рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вар-
тість активів за даними останньої річної фінансової звітності –  
4160 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 1910770 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 
1100767 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 119215 шт., «проти» – 0 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вартість 
послуг – 1172,38 тис. грн. Співвідношення* – 28,18%; 2) Ринкова вартість 
послуг – 229,36 тис. грн. Співвідношення* – 5,51%; 3) Ринкова вартість 
послуг – 226,66 тис. грн. Співвідношення* – 5,45 %; 4) Ринкова вартість 
послуг – 145,59 тис. грн. Співвідношення* – 3,50%; 5) Ринкова вартість 
послуг – 503,85 тис. грн. Співвідношення* – 12,11%; 6) Ринкова вартість 
майна – 1328,99 тис. грн. Співвідношення* – 31,95%; 7) Ринкова вартість 
майна – 3408,66 тис. грн. Співвідношення* – 81,94%; 8) Ринкова вартість 
майна – 424,29 тис. грн. Співвідношення* – 10,20%; 9) Ринкова вартість 
майна – 333,38 тис. грн. Співвідношення* – 8,01%; 10) Ринкова вартість 
майна – 411,28 тис. грн. Співвідношення* – 9,89%. 

* - Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

Голова правління                 климчук о.М.  16.04.18р.

 ПовідоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента: ПУбліЧне акціонеРне 
товаРиство «веРк»; 2. код за ЄДРПОУ: 30146198; 3. місцезна-
ходження: вул.Леніна, буд.144, м.Корсунь-Шевченківський, Черкаська об-
ласть, 19400; 4. міжміський код, телефон/факс 04735-2-56-93; 5. електро-
нна поштова адреса – liana@klov.com.ua; 6. адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації : www.verk.ck.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2018 року (протокол б/н 
від 14.04.2018 року) було прийнято рішення:

Попередньо надати згоду вчиняти протягом одного року з 14.04.2018 р. 
до 14.04.2019 р., правочини, якщо вартість майна або послуг, що є пред-
метом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме : контрактів 
(договорів) підрядних робіт, договорів купівлі –продажу (майна,обладнання 
тощо), позики,іпотеки та інших договорів (контрактів). Гранична сукупність 
вартості правочинів становить 25000 тис. грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 1218 тис.грн. Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2052,545 %.

Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та 
чинного законодавства. Надані повноваження генеральному директору 
ПАТ «ВЕРК» для укладення та підписання значних правочинів після схва-
лення їх Наглядовою радою Товариства.

Кількість голосуючих акцій: 5 559 767;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 5 559 068;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 5 559 068;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор        ________  бондар о.і. 
(підпис)                                 14.04.2018 р.

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 iнЖинiРинГове виРобниЧе 
ПiдПРиЄМство «енеРГiЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 14308345
3. Місцезнаходження: 50045 м.Кривий Рiг вул. Окружна, 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)404-70-27, (056)404-70-37
5. Електронна поштова адреса: ipp-energia@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.energia.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішення про зміни складу посадових осіб емітента прийнято Наглядо-

вою радою ПАТ «ІВП «Енергія» від 16.04.2018 р., Протокол №3. 
Посадова особа Лисенко Віктор Павлович, яка займала посаду Гене-

ральний конструктор – генеральний директор, звільнена у зв’язку із смер-
тю. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0089%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 500 грн. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 22.04.2013 по 16.04.2018 р. 

Мацько Сергій Семенович обрано на посаду Генеральний конструк-
тор – генеральний директор. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,012412%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 750 грн. 
Строк, на який обрано особу: з 16.04.2018 р. безстроково. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний конструктор 
ПАТ «ІВП «Енергія». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
3000 акцій. 

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Генеральний конструктор - генеральний директор Мацько с. с. 
17.04.2018 р.

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство 
«киЇвськиЙ РадiоЗавод»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30722314
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-85-20
5. Електронна поштова адреса: vatkrz@bigmir.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://30722314.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

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

ii. текст повідомлення
Згiдно iнформацiї, отриманої емiтентом 13.04.2018 р.(отримання 

перелiку акцiонерiв в Нацiональному депозитарiї України), стало вiдомо 
наступне: пакет акцiй емiтента, яким володiла юридична особа ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКОН» (код ЄДРПОУ 24582136, 
мiсцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9), у кiлькостi бiльш 
нiж 5% голосуючих акцiй, зменшився з 140182001 штук (50%) простих 
iменних акцiй до 0 (нуля). Юридичною особою Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Стратегiя» (Пайовий 
венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний клуб» недиверсифiкованого 
виду закритого типу) (код ЄДРПОУ-ЄДРIСI 32707324-2331373, 
мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7), вiдбулося набуття 
пакету акцiй емiтента з 0 шт. до 140182001 штук простих iменних акцiй, що 
складає 50% статутного капiталу емiтента.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правлiння сторожук Микола калiстратович, 
16.04.2018 р.



№74, 18 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

59

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РіЧна інФоРМаціЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватне акцiонеРне това-
Риство «таУРУс ГРУП», 
35311357, 01042 м. київ бульвар Марiї 
Приймаченко, будинок 6 офiс 89, 
0442350755

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

 17.04.2018 

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

http://35311357.smida.gov.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«УкРаГРоПРоМРеММаш»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Приватне акцiонерне товариство «Украгропромреммаш», 
00901447, Україна 02125 м.Київ пр. Визволителiв, 3, 044 516 51 70

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних комісії: 16.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: agroremmach.emitents.net.ua/
files/00901447_20120517155006.rtf

4. найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.і.б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений ау-
дит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «ГЛАВБУХ», 
33547264

5. інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні 
збори не скликалися.

6. інформація про дивіденди: за результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«стРахова коМПаніЯ «ФоРте»

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 компанія «Форте»
2. Код за ЄДРПОУ: 34615026
3. Місцезнаходження: 87548 м. Маріуполь, Зелінського, 41/41А, офіс 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0629409883, 0629409883
5. Електронна поштова адреса: andreytka@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://forte-ic.com/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

іі. текст Повідомлення 
16.04.2018 року річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента 

(Протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.) було прийнято рiшення про надання 
попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укла-
дення протягом не бiльш як одного року з дати цих Зборiв. Характер 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: 
господарськi договори; договори страхування та перестрахування; до-
говори купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна 
та активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; 
гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної 
фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична 
сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом року не повинна перевищити 500 000 000 (п'ятcот 
мiльйонiв) грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв 
для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вва-
жається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж 
та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв 
купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових 
договорiв - сума зобов'язань за цими договорами. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає  
283 525 тис.грн. Спiввiдношення 176 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 15  000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi в загальних зборах емiтента - 15 000 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй ,що проголосували «за» прийняття рiшення - 15 000 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. Голова правління  Чорний М.М.
16.04.2018

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«ЯГотинське»

РіЧна інФоРМаціЯ  
за 2017 рік

1.Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента - ПРи-
ватне акціонеРне товаРиство «ЯГотинське», 00385840, Не-
залежності, буд.34, м. Яготин, Яготинський, Київська область, 07700, 
Україна, (04575) 5-30-64.2.Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
16.04.2018.3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: http://00385840.infosite.com.ua/.4.Інформація 
про загальні збори - чергові. Дата проведення: 07.04.2017 року. Кворум 
зборів: 70,37% до загальної кількості голосів.Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії річ-
них загальних зборів Товариства.2.Прийняття рішення з питань поряд-
ку проведення річних загальних зборів Товариства, установлення 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.3.Звіт Ди-
рекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції 
Товариства.4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства.5.Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товари-
ства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії.6.Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.8.Зміна 
типу та найменування Товариства.9.Внесення змін та доповнень до 
Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.10.Вне-
сення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх 
у нових редакціях.11.Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства.12.Обрання членів Наглядової 
Ради Товариства.13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради Товариства.14.Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.15.Обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства. 16.Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.17.Попере-
днє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товари-
ством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів 
акціонерів.На загальних зборах акціонерів було розглянуто всі питання 
порядку денного і по кожному із них прийнято рішення. 5. Інформація 
про дивіденди: дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

керівник  курінь л.М.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцiонеРне 

товаРиство «УкРцУкоРтеПлоiЗолЯцiЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 19125402
3. Місцезнаходження: 08133 Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорново-

ла, 37
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444060026 0444060026
5. Електронна поштова адреса: 5@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uzti.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 

осiб емiтента
2. текст повідомлення.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
17.04.2018 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства 
Крайзеля Хайко Андреаса 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропо-
зиції нового акціонера ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ». Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є пред-
ставником акціонера ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», що володіє част-
кою в статутному капiталi емiтента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi: 28.03.2017 р.- 17.04.2018 р. Рішенням річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) припинено пов-
новаження Члена Наглядової ради Товариства Бондарєва Тімура Борисови-
ча 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера 
ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ». Володіє часткою в Статутному капіталі 
емітента: 2%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, також, є 
представником акціонера Цеппелін ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», що 
володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 96,16323%. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 28.03.2017 р.- 17.04.2018 р. Рішенням річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) при-
пинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ясвоїна Леоніда 
17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера 
ТОВ  з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ». Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є представником акціонера 
ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», що володіє часткою в статутному 
капiталi емiтента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 28.03.2017 р.- 17.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) п. Крайзеля Хайко Андреаса 
обрано Членом Наглядової ради Товариства, а рішенням засідання Наглядо-
вої ради (Протокол від 17.04.2018р.) його обрано Головою Наглядової ради 
17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера 
ТОВ  з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ». Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 
три роки. Особа є представником акціонера ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА 
ТОВ», що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 96,16323%. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «Цеппелін 
Арменія», генеральний директор; ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН Україна ТОВ», гене-
ральний директор; Голова Наглядової ради ПАТ «УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯ-
ЦІЯ». Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
17.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Бондарєва Тіму-
ра Борисовича 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового 
акціонера ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ». Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володіє часткою в Статутному капіталі емітен-
та: 2%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу: три роки. Особа, також, є представником 
акціонера ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», що володіє часткою в статут-
ному капiталi емiтента: 96,16323%. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років: Адвокатське об’єднання «Арцінгер», керуючий 
партнер; Член Наглядової ради ПАТ «УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ». Рішен-
ням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) 
обрано Членом Наглядової ради Товариства Ясвоїна Леоніда 17.04.2018р. 
Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з ІІ «ЦЕППЕ-
ЛІН УКРАЇНА ТОВ». Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, 
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: три роки. Особа 
є представником акціонера ТОВ з ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», що володіє 
часткою в статутному капiталi емiтента: 96,16323%. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останніх п’яти років: Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin 
International AG), керуючий директор, фінансовий директор; Член Наглядової 
ради ПАТ «УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ». 

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Генераль-
ний директор Приходько iлона Миколаївна

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУблiЧне акцiонеРне 
товаРиство «УкР-
цУкоР теПло iЗолЯцiЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 19125402
3. Місцезнаходження 08133 Київська обл., м. Вишневе, 

вул. Чорновола, 37
4. Міжміський код, телефон та факс 0444060026 0444060026
5. Електронна поштова адреса 5@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.uzti.com.ua

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

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

17.04.2018р. (Протокол від 17.04.2018р.) прийнято рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. 
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн): 129464,00. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.  грн): 
20458. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 632,8282. Характер правочинів: придбання товарів, робіт і по-
слуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які на-
лежать Товариству; придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг 
для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів неру-
хомості; придбання у власність земельних ділянок; придбання інших нео-
боротних активів; відчуження або іншим чином розпорядження майном, 
яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не об-
межуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів; 
передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, 
лізинг та інші форми користування майном; отримання/надання позик і 
кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових 
прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на 
майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів; укла-
дання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або 
зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або 
буде належати Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, 
звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задо-
волення вимог кредиторів щодо такого майна. Під укладенням правочину 
розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання до-
говорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також ви-
дача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені 
питання. Під нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершено-
го будівництва та майнові права на нерухоме майно. Загальна кількість 
голосуючих акцій: 126142681. Кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах: 123462538. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 
123462538  акцій, «проти» - 0 акцій.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Генераль-
ний директор Приходько iлона Миколаївна

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«ліГобУд»

РіЧна інФоРМаціЯ  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення  

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

Приватне акціонерне товариство 
«Лігобуд», 25273532, вул. Воздви-
женська, 60, літера А, м. Київ, 
Подільський, 04071, (044)-4625744

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

16.04.2018

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

ligobud.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне товариство "Сумський за-
вод "Енергомаш", 00223208 Сумська обл. , 
Ковпакiвський р-н, 40022, м. Суми, вул. Юрiя 
Вєтрова, 4 (0542) 250053,

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

17.04.2018

3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річ-
ну інформацію

energomash.sumy.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений ау-
дит фінансової звітності

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
"ПрофАудитЕксперт", 31651407

5. Інформація про за-
гальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

порядок денний:(перелiк питань, що виносяться 
на голосування): 27.04.2017 р.
1. Обрання робочих органiв зборiв: лiчильної 
комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв.  
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування на чергових Загаль-
них Зборах акцiонерiв Товариства. 3. Затвер-
дження регламенту роботи чергових загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Генераль-
ного директора Товариства про результати гос-
подарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 
Прийняття рiшення за результатами розгляду 
звiту. 5. Звiт Голови Наглядової ради товари-
ства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за резуль-
татами розгляду звiту. 6. Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
результатами розгляду звiту.
7. Про затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2016 рiк. 8. Про розподiл чистого прибуткуТо-
вариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.  
9. Прийняття рiшення про схвалення (надання 
згоди на вчинення) значних правочинiв, 
правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших 
правочинiв, укладених Товариством у перiод 
часу з 27 квiтня 2016 р. до моменту проведення 
цих зборiв. 10. Прийняття рiшення про поперед-
нє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, iнших угод, якi будуть укладенi То-
вариством у перiод часу: з моменту проведення 
цих Зборiв акцiонерiв товариства до моменту 
проведення наступних чергових зборiв 
акцiонерiв. 
Прийнятi рiшення:
Одноголосно вiдкритим голосуванням на за-
гальних зборах: 1.Обати лiчильну комiсiю черго-
вих загальних зборiв акцiонерiв у складi  
3-х осiб: Коробко Олена Вiкторiвна, Бєлоцерко-
вець Олена Миколаївна, Зубко Анастасiя 
Анатолiївна. Обрати головою зборiв акцiонерiв 
Товариства - Осадчук Тетяну Григорiвну;обрати 
секретарем зборiв акцiонерiв Товариства - Кли-
менко нiну Олексiївну; 2.Затвердити рiшення 
Наглядової ради щодо порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування на чер-
гових загальних зборах акцiонерiв. 3.Затверди-
ти наступний Регламент роботи чергових за-
гальних зюорiв акцiонерiв: - Час для виступу з 
доповiддю щодо кожного питання порядку ден-
ного зборiв – до 15 хвилин. - Чач виступу в де-
батах по доповiдi та обговореннях з питань по-
рядку денного – до 5 хвилин. - Час для 
вiдповiдей на питання – жо 3 хвилин.
Акцiонер ( його представник) може виступати 
тiльки з питання, яке обговорюється.

Збори виконують свою роботу до закiнчення 
розгляду усiз питань порядку денного Зборiв. 
4.Затвердити звiт Генерального директора То-
вариства про результати господарської 
дiяльностi Товариства в 2016 роцi 5.Затвердити 
звiт Голови Наглядової ради Товариства за 
2016  рiк. 6.Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
за 2016 рiк. 7.Затвердити рiчний звiт Товариства 
за 2016 рiк. 8.-Чистий прибуток за результатами 
господарської дiяльностi за 2016 рiк у розмiрi 
240,00 тис. грн. розподiляти наступним чином:
- 12,0 тис. грн.. , що складає 5 % вiд суми чисто-
го прибутку, вiдрахувати до резервного фонду 
Товариства. - 228,00 тис.грн. , що складає 95 % 
вiд суми чистого прибутку – не розподiляти з ме-
тою недопущеня дефiциту обiгових оштiв Това-
риства. 9.Схвалити (надати згоду на вчинення) 
значнi правочини, правочини iз 
заiнтересованiстю, а також всi iншi угоди, якi 
укладенi у перiод з 27 квiтня 2016 р. до моменту 
проведення цих загальних зборiв акцiонерiв i 
визати їх такими, що вiдповiдають iнтересам 
АТ  «Сумський завод «Енергомаш». 10.Попере-
дньо надати згоду на вчинення значних 
правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юри-
дичними особами – резидентами України, а та-
кож з фiзичними та юридичними особами – ре-
зидентами iноземних держва, установами, 
органiзацiями, державою України в особi упо-
вноважених органiв, мiсцевими громадами в 
особi оргнiв мiсцевого самоврядування, будь 
якими iншими контрагентами, в тому числi на 
договори, укладення яких буде потрiбне в 
поточнiй господарськiй дiяльностi Товариства у 
перiод часу: з моменту проведення цих зборiв 
акцiонерiв Товариства до моменту проведення 
наступних чергових зборiв акцiонерiв Товари-
ства, якi можуть вважатися значними у 
вiдповiдностi з чинним законодавством України 
та Статутом Товариства. При цьому гранiчна 
сукупна цiна угод, укладених з одним контраген-
том, не може перевищувати 100 000 000,00 (сто 
мiльйонiв) гривень. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходили

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 11240 6613
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3215 3563
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 247 314
Сумарна дебіторська заборгованість 6472 2070
Грошові кошти та їх еквіваленти 852 242
Власний капітал 7629 4400
Статутний капітал 404 404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5355 2126
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3611 2213
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

83.96 6.24

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

83.96 6.24

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 38460 38460
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРиватне акцiонеРне товаРиство “сУМськиЙ Завод “енеРГоМаш”
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
і. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА». Ідентифікаційний код: 14310922. 
Місцезнаходження: Україна, 14030, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9. 
Міжміський код та телефон емітента: (04622) 3-33-15

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018р

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.chprt.pat.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код аудиторської фірми, якою про-
ведено аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторсько-консалтингова ком-
панія «НІЛ»; 38054314

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 21.04.2017. Кворум 

зборів (%): 99,38. Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2.  Обрання голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регла-
менту загальних зборiв. 3. Розгляд та затвердження звiту директора То-
вариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк. 4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рiк. 5. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту i балансу 
Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку за 2016 рiк та затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової ради. 9. Обрання членiв Наглядової ради.  
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про припинення повно-
важень Ревiзiйної комiсiї. 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. До 
перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало. Всi питан-
ня розглянуто та прийняті рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 
3  осiб: голова лiчильної комiсiї та члени лiчильної комiсiї. Строк повно-
важень призначеної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття зазна-
чених загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрати голову та секретаря зборiв. 
Затвердити регламент проведення загальних зборiв. 3. Звiт директора 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк прийняти 
до вiдома та затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати 
задовiльною. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк прийняти до вiдома та 
затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. 5. Звiт (висно-
вки) Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк прийняти до вiдома та затвердити. Ро-
боту Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною. 6. Затвердити рiчний звiт, 

фiнансову звiтнiсть та баланс ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 
2016  рiк. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в розмiрi 
76284,59 гпн. 7. Здiйснити розподiл отриманого прибутку за 2016 рiк в 
розмiрi 76284,59 грн. наступним чином:

- 32932,19 грн. (56,83% вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спря-
мувати на формування фонду розвитку виробництва та матерiально-
технiчної бази пiдприємтсва;

- 43352,40 грн. (43,17% вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спря-
мувати на виплату дивiдендiв за 2016 рiк.

Нарахувати та виплатити акцiонерам ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» 
дивiденди за результатами дiяльностi ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» у 
2016 роцi на загальну суму 43352,40 грн. Розмiр дивiдендiв, що припадає 
на одну акцiю, становить 0,03 грн. Виконавчому органу Товариства, про-
тягом 12-ти днiв з моменту складання перелiку акцiонерiв, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв, повiдомити акцiонерiв простим поштовим 
листом про дату, розмiр, порядок та строки виплати дивiдендiв. Здiйснити 
виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. 8. В зв'язку з закiнченням 
строку дiї повноважень голови та членiв наглядової ради, припинити пов-
новаження наглядової ради в повному складi. 9. Обрати членами нагля-
дової ради Товариства п'ять осiб, строком до наступних рiчних загальних 
зборiв Товариства. 10. Затвердити умови цивiльно-правового договору з 
головою та членами наглядової ради Товариства в редакцiї, що доведена 
до вiдома присутнiх. Вiд iменi Товариства уповноважити на пiдписання 
вищезазначених договорiв з головою та членами наглядової ради дирек-
тора Товариства. Затвердити бюджет наглядової ради на 2017 рiк в межах 
120000,00 грн. 11. В зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень голови 
та членiв ревкомiсiї, припинити повноваження ревiзiйної комiсiї в повному 
складi. 12. Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товариства три особи 
термiном на три роки, вiдповiдно до Статуту Товариства.

6. Інформація про дивіденди. 
6.1. За результатами звітнього періоду. Рiчними загальними Зборами 

акцiонерiв ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» вiд 26.02.2018р. (Протокол 
№ 23) прийнято рішення про виплату дивідендів: сума нарахованих диві-
дендів – 43352,40 грн. Сума виплачених/перерахованих дивідендів – 
0,00 грн. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів – 02.04.2018р. 

6.2. У звітному періоді. Рiчними загальними Зборами акцiонерiв 
ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прий-
нято рішення про виплату дивідендів: сума нарахованих дивідендів – 
43352,40 грн. Сума виплачених/перерахованих дивідендів – 36071,89 грн. 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  – 
12.05.2017р. 

ПРиватне акціонеРне товаРиство «ЧеРніГівПобУтРадіотехніка»

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«ЗолотоношаРеМбУд»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД», 03333400, Україна Черкась-
ка обл. Золотонiський р-н 19700 м. Золотоноша Новоселiвська, 60, 
0473753527

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 17.04.2018 року.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРиватне акціонеРне товаРиство 
«виРобниЧо-коМеРціЙна ФіРМа «ас» (код за ЄДРПОУ 
19026153). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Теле-
фон (факс) – (044)481-26-58. Електронна поштова адреса – as@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://as.pat.ua. Вид особливої інфор-
мації – відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 16.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів виго-

товлення продукції на граничну сукупну вартість 50000 тис. грн. Вартість 
активів за даними останньої річної фінансової звітності – 5690 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності – 878,73%. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 1910770шт., кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах – 1100767 шт., кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 1100757 шт., «про-
ти» – 0 шт. 

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

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

Голова правління климчук о.М.  16.04.18р.

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«слов’ЯнськиЙ Завод 

електРоМонтаЖних виРобiв»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Слов'янський завод електромонтажних виробiв», 
05419152, вул.Мартиненка,б.73, м.Слов'янськ, Слов'янський р-н, 
Донецька, 84112, (06262) 2-76-86

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: mufta-era.com
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцiонеРне 

товаРиство «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 по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ii. текст повідомлення

16.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 16.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Ста-
туту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 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 iз 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 погашен-
ням перед АТ «Укрексiмбанк» зобов'язання в межах вартостi предмета 
iпотеки, що становить 6524500,00 грн., визначеного iпотечним договором 
№ 7209Z10, посвiдченим 26 березня 2009 року приватним нотарiусом Чер-
каського 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, дару-
вання, 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 неру-
хоме майно) Нежитлової будiвлi магазину (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 ви-

сновку суб’єкта оцiночної дiяльностi на засадах незалежної оцiнки, прове-
деної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та 
професiйну оцiночну дiяльнiсть. При цьому, згiдно вимог Статуту Товари-
ства, прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв майна) Това-
риства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встанов-
лення розмiру оплати його послуг – здiйснювати Наглядовiй радi 
Товариства;- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, 
так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, про-
дажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в опера-
тивне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); 
- договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до 
них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання 
або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господа-
рювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг реклам-
ного, 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, запасних частин, матерiалiв та будь-яких 
iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-
господарської дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 
25 000 тис. грн (в тому числi для значних правочинiв з АТ «Укрексiмбанк» у 
сумi , що не перевищує 15 000 тис. грн.). Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi – 767.0 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 3259.5 %. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй - 18840 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 18840 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 18840 шт. (100 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 100 % 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). 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 
16.04.2018

Пат «УнiвеРсаМ 14». код за ЄдРПоУ 02904438.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента).
1. Місцезнаходження 02099, Київ, Вереснева, б.24
2. Міжміський код, телефон та факс 044-566-01-63
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.
ua/un14

текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про припинення повноважень Голови Наглядової ради Спiвакової Валенти-
ни Iванiвни прийнято 17.04.2018 року на чергових загальних зборах (кво-
рум 100 %), протокол за № 22. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 1.43 % вiд Ста-
тутного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: з 14.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
припинення повноважень Секретаря Наглядової ради Корнiйчука Сергiя 
Анатолiйовича прийнято 17.04.2018 року на чергових загальних зборах 
(кворум 100 %), протокол за №22. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 11.82% вiд 
Статутного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: з 14.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Наглядової ради Мiлютiна Арсена Єв-
геновича прийнято 17.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 
100 %), протокол за № 22. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0.11 % вiд Статут-
ного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: з 14.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Члена Наглядової ради Спiвакову Валентину Iванiвну прийня-
то 17.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 100 %), протокол 
за № 22. Рiшення про обрання Голови Наглядової ради Спiвакова Вален-
тина Iванiвна 18.04.2018 року на засiданнi НР, протокол № 53. Паспортнi 
вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отрима-
на. Володiє ПIЦП 1.43% вiд Статутного капiталу Товариства.

Попередня посада: Голова НР. Обiймала протягом своєї дiяльностi по-
сади: керiвника. Срок на який призначено: 3 (три) роки

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Секретаря Наглядової ради Корнiйчука Сергiя Анатолiйовича 
прийнято 17.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 100 %), 

протокол за № 22. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 11.82% вiд Статутного капiталу Товариства. Попередня по-
сада: Секретар НР. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: керiвника. 

Срок на який призначено: 3 (три) роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про припинення повноважень Голови ревiзiйної комiсiї Спiвакової Свiтлани 
Петрiвни прийнято 17.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 
100 %), протокол за № 22. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 22.8 % вiд Статут-
ного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: з 14.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена ревiзiйної комiсiї Драчук Вiри Микола-
ївни прийнято 17.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 
100 %), протокол за № 22. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0.02 % вiд Статут-
ного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: з 14.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Члена Наглядової ради Мiлютiна Арсена Євгеновича прийня-
то 17.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 100 %), протокол 
за № 22. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспорт-
них даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0.11% вiд Статутного капiталу Товариства. Попередня по-
сада: Член НР. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: заст. керiвника. 

Срок на який призначено: три (три) роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення про 

обрання Голови РК Спiвакової Свiтлани Петрiвни прийнято 12.03.2018 року 
на чергових загальних зборах (кворум 100 %), протокол за № 22. Паспортнi 
вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отрима-
на. Володiє ПIЦП 22.8% вiд Статутного капiталу Товариства. Попередня по-
сада: Голова РК. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: 
ФОП  Спiвакова  С.П., директор. Срок на який призначено: 3 (три) роки.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Члена РК Драчук Вiри Миколаївни прийнято 17.04.2018 року 
на чергових загальних зборах (кворум 100 %), протокол за № 22. Паспортнi 
вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отрима-
на. Володiє ПIЦП 0.02% вiд Статутного капiталу Товариства. Попередня 
посада: Член РК. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: член РК. 
Срок на який призначено: 3 (три) роки .
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Елопак-Фастів»
2. Код за ЄДРПОУ: 00418082
3. Місцезнаходження: 08500 м.Фастів, Київська область, Вул. Велико-

снітинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5375343, (044) 5375342
5. Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: elopak.ho.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Петрова Неля Семенівна (паспорт СК 417470, виданий 17.12.1996 року 

Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області) 17 квітня 2018 року 
загальними зборами акціонерів обрана членом Ревізійної комісії терміном 
на три роки. На засіданні Ревізійної комісії, яке відбулося 17.04.2018 року, 
обрана головою Ревізійної комісії на строк дії повноважень Ревізійної комі-
сії. На протязі останніх п`яти років обіймала посади: голова Ревізійної комі-

сії АТ «Елопак-Фастів», фахівець по роботі з акціонерами (на підставі до-
говору про надання консультативних послуг). Володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0,0117%. Непогашеної судимості за корисливі 
і посадові злочини не має. 

Бойко Любов Пантеліївна (паспорт СК 219086, виданий 21.05.1996 року 
Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області) 17 квітня 2018 року 
загальними зборами акціонерів обрана членом Ревізійної комісії терміном 
на три роки. На протязі останніх п`яти років обіймала посади: інженер з 
якості, член Ревізійної комісії ПрАТ «Елопак-Фастів». Володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0117%. Непогашеної судимості 
за корисливі і посадові злочини не має. 

Конончук Ігор Васильович (паспорт СК 854632, виданий 26.06.1998 року 
Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області) 17 квітня 2018 року 
загальними зборами акціонерів обраний членом Ревізійної комісії терміном 
на три роки. На протязі останніх п`яти років обіймав посади: член Ревізій-
ної комісії АТ «Елопак-Фастів», пенсіонер. Володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0,0117%. Непогашеної судимості за корисливі 
і посадові злочини не має. 

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

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

2. Голова Правління  Гаврилюк к.Я.
17.04.2018

ПРиватне акціонеРне товаРиство «елоПак-Фастів»

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«iнвестицiЙна Фiнансова коМПанiЯ 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33308667
3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-51-85 (044) 490-51-85
5. Електронна поштова адреса: info@artcapital.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 17.04.2018. Найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначен-
ням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть 
предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: фiнансово-
господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування (зокрема, але 
не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безпово-
ротної фiнансової допомоги, випуск боргових цiнних паперiв, iншi способи 
залучення коштiв, не забороненi чинним законодавством); договори iпотеки, 
застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи 
нерухомого майна, придбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним 
законодавством; операцiї з цiнними паперами i корпоративними правами, в 
тому числi створення нових юридичних осiб; забезпечення зобов’язань третiх 
осiб, в тому числi шляхом поруки, передачi майна Товариства в iпотеку чи 
заставу, iншими способами, не забороненими чинним законодавством; iншi 
фiнансово-господарськi операцiї, передбаченi статутом Товариства, або тi, 
що є бажаними для забезпечення дiяльностi Товариства. Гранична сукупна 
вартiсть: 1 млрд. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 53 026 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1 885,8%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 24 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах: 24 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення: 24 000 000 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 Заражевський iван сергiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«киЇвавтоМатика»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВАВТОМАТИКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 21631667
3. Місцезнаходження: 21000, м. Вiнниця, пр-т Коцюбинського, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 249-08-18 (044) 249-08-18
5. Електронна поштова адреса: taniasts@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kievavt.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв: 17.04.2018. Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз 
зазначенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, 
що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 
фiнансово-господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування 
(зокрема, але не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зво-
ротної чи безповоротної фiнансової допомоги, випуск боргових цiнних 
паперiв, iншi способи залучення коштiв, не забороненi чинним законодав-
ством); договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, 
будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчуження 
якого не заборонене чинним законодавством; операцiї з цiнними папера-
ми i корпоративними правами, в тому числi створення нових юридичних 
осiб; забезпечення зобов’язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, 
передачi майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не 
забороненими чинним законодавством; iншi фiнансово-господарськi 
операцiї, передбаченi статутом Товариства, або тi, що є бажаними для 
забезпечення дiяльностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть: 
500 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 1 202 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 41 597,3%. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй: 62 928 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 62 742 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення: 62 742 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 олiйник володимир валерiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента
ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство «iдеЯ банк»

Код ЄДРПОУ 19390819, 79008, м. Львiв, вул. Валова,11 тел.(032) 235-
09-20,

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії

25.04.2018
3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію
www.ideabank.ua
4. найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П. і. б.  

аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТ - СЕРВIС IНК»
Код ЄДРПОУ 13659226 
5. інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 

якщо емітент - акціонерне товариство)
14 квітня 2017 року проведено річні Загальні збори акціонерів. Кворум 

зборів – 99,88 відсотка голосів.
Порядок денний:
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
3) Затвердження Звіту Правління Банку за 2016 рік.
4) Затвердження Звіту Спостережної Ради Банку за 2016 рік.
5) Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.
6) Затвердження висновку/звіту незалежного аудитора про фінансову 

звітність Банку за 2016 рік.
7) Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
8) Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
9) Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
10) Визначення кількісного складу Спостережної Ради; 
11) Обрання членів Спостережної Ради.
12) Обрання Голови Спостережної Ради.
13) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Спостережної ради.
14) Встановлення розміру винагороди Членів Спостережної ради.
15) Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Спостережної ради.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних зауважень 
щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та прийняття 
рішень. Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.

31жовтня 2017 року проведено позачергові Загальні збори акціонерів. 
Кворум зборів – 99,88 відсотка голосів.

Порядок денний:
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
3) Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
4) Визначення кількісного складу Спостережної Ради; 
5) Обрання членів Спостережної Ради.
6) Обрання Голови Спостережної Ради.
7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Спостережної ради.
8) Встановлення розміру винагороди Членів Спостережної ради.
9) Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Спостережної ради.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних зауважень 
щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та прийняття 
рішень. Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.

6. інформація про дивіденди. емітентом за звітний та попередній 
роки дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис.  грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3579047 3356235
Грошові кошти та їх еквіваленти 297847 314043
Кошти в інших банках 94 22
Кредити та заборгованість клієнтів 2604767 2425216
Усього зобов’язань 3156202 3071934
Кошти клієнтів 2991244 2860443
Усього власного капіталу та частка меншості 422845 284301
Статутний капітал 298742 298742
Чистий прибуток/(збиток) 135844 53340
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.46 0.20

Голова Правління  М.в.власенко

ПУбліЧне акціонеРне товаРиство 
«УкРМаш-конвеРсiЯ»

РіЧна інФоРМаціЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУбліЧне акціонеРне 
товаРиство «УкРМаш-
конвеРсiЯ», 14277432,
вул. І. Мазепи, 11А, м. Київ, 
01010, тел. (044) 4060801

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

17 квітня 2018 року

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

www.14277432.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Інтелект-Капітал», 
36391522

5. Інформація про загальні збори: 28.04.2017 року Товариством 
проведені річні загальні збори. Кворум зборів: 100% до 
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2. Обрання 
голови та секретаря зборів. 3. Звіт виконавчого органу про 
фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 5. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2016 р. Результати розгляду питань порядку 
денного: обрано лічильну комісію, голову та секретаря зборів; 
затверджено звіт Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році; 
затверджено звіти наглядової ради та ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік; затверджено річний баланс та річний 
звіт Товариства за 2016 р. Загальні збори відбулись, рішення з 
питань порядку денного прийняті.
6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів за 
результатами звітного та попереднього періоду не приймалось. 
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

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

ПУбліЧне акціонеРне 
товаРиство інЖи ні Рін-
Гово-виРоб ниЧе Під-
ПРиЄМство «енеРГіЯ», 
14308345, вул. Окружна, 127, м.Кри-
вий Рiг, Днiпропетровська область, 
50045, Україна, (056)404-70-27

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

17 квітня 2018 року

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

www.energia.pat.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фір-
ма «Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори: чергові та позачергові загальні збори 
акціонерів Товариства не скликались та не проводились.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались.
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РіЧна інФоРМаціЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУблiЧне акцiонеРне 
товаРиство 
«РУдькiвське», 31374853, 
вул.30 рокiв Перемоги, 6, с.
Рудькiвка, Бобровицький р-н, 
Чернiгiвська область, 17420, Україна, 
(04632)25677

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

17 квітня 2018 року

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

www.rudkivske.pat.ua

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансо-
вої звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори: 25.04.2017 року Товариством проведені 
чергові загальні збори. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови 
і членів лічильної комісії. 2. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, 
затвердження регламенту Загальних зборів. 3. Визначення порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денно-
го. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії та 
звіту директора. 5. Затвердження річного звіту Товариства. 6. Розподіл 
прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. 7. Припинення повно-
важень та обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядо-
вої ради Товариства. 8. Припинення повноважень та обрання членів реві-
зійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії 
Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізій-
ної комісії Товариства. 9. Попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не над-
ходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано персональ-
ний склад лічильної комісії, затверджено регламент роботи загальних 
зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту 
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік; прийнято рішення щодо затвер-
дження звіту Директора Товариства за 2016 рік; прийнято рішення щодо 
затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік; прийнято рішення 
щодо покриття збитків Товариства; прийнято рішення про обрання нагля-
дової ради Товариства у новому складі, затверджено умови цивільно-
правових договорів з членами наглядової ради; прийнято рішення щодо 
попереднього надання згоди на вчинення значних правочиніва. Рішення з 
питання обрання членів ревізійної комісії не прийнято у звязку з відсутніс-
тю пропозицій щодо кандидатів до складу ревізійної комісії. Загальні збо-
ри відбулися, про що складено Протокол №1 від 25.04.2017.
6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів за резуль-
татами звітного періоду та у звітному періоді не приймалось, дивіденди 
не нараховувались та не виплачувались.

ПУбліЧне акціонеРне товаРиство 
«ЯГотинаГРохіМ» (05489313)

місцезнаходження: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н., 
м. Яготин, вул. Сільгосптехніки, 1, код ЄДРПОУ – 05489313) (надалі – То-
вариство) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 21 травня 2018 р. о 10:00 за адресою: київ-
ська обл., м. Яготин, вул. сільгосптехніки, 1, кабінет керівника, 
кім. № 1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у За-
гальних зборах відбудеться 21 травня 2018 р. з 9-00 до 9-45. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 18 травня 2018 року. 

ПоРЯдок денниЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря збо-

рів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 
2018 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду. 

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 
2017 рік

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 

з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного зборів, за фактичною адресою товариства : Київська обл., м. Яго-
тин, вул. Сільгосптехніки, 1, в приміщенні контори Товариства, кабінет ке-
рівника, кім. № 1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 11:00, а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – генеральний директор Грицай Степан Степанович. 

Телефон для довідок: (045 75) 5-16-94
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 3092 3105
Основні засоби  1584 1584
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 867,0 867,0
Статутний капітал 2601,9 2601,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 200 202
Чистий прибуток (збиток) 2 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10407660 10407660
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2  2

особлива інформація Прат «дніпровський ринок» (код 
ЄДРПОУ 25197883 ), адреса: 02218, м. Київ, бульвар Перова, 19 
тел. (044)5406254. відомості про припинення емітента шляхом 
перетворення за рішенням вищого органу емітента

Черговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровський 
ринок» від 16.04.2018 р. прийняте рішення про реорганізацію (при-
пинення) Приватного акціонерного товариства « Дніпровський ри-
нок» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю « Дніпровський ринок ».

Причина такого рішення- оптимізація організаційної структури та 
мінімізація невиробничих витрат підприємства.

Поядок розподілу активів та зобов'язань: активи та 
зобов'язання ПрАТ «Дніпровський ринок» передаються до право-
наступника згідно з передавальним актом.

Розмір статутного капіталу правонаступника дорiвнює 
розмiру статутного капiталу ПрАТ «Дніпровський ринок» і складати-

ме 50000,00 грн.
Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняєть-

ся, на частки правонаступника: акції ПрАТ «Дніпровський ринок» 
конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподі-
ляються серед його учасників. При перетворенні товариства всі ак-
ціонери стають засновниками (учасниками) товариства - правонас-
тупника. Розподіл часток створюваного ТОВ «Дніпровський ринок» 
відбуватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що 
було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Дніпровський ри-
нок». Одна акція ПрАТ «Дніпровський ринок» номінальною вартістю 
100 грн. дорівнює розміру частки у сумі 100 грн. ТОВ «Дніпровський 
ринок» .

Результати голосування з зазначеного питання: «за» - 497 го-
лосів, що складає 100% голосів власникiв голосуючих акцiй товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах, 
«проти» – 0 голосів..

Прат «дніПРовськиЙ Ринок»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код юридичної особи, 
місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», ідентифікаційний 
код 00703167, Україна, 38782, Полтавська 
область, Полтавський район, село Горбанівка, 
вулиця Миру, будинок 1, тел. 0532-630833 

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

13.04.2018 року

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

http://www.poltavaplemservis.pl.ua/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Сiчень-Аудит", ідентифікаційний код 
32996030 

5. Інформація про 
загальні збори (зазнача-
ється інформація про 
проведення або непрове-
дення загальних чергових 
та позачергових зборів (у 
разі їх непроведення 
вказуються причини), 
зазначаються перелік 
питань, що розглядалися 
на загальних зборах, 
особи, що подавали 
пропозиції до переліку 
питань порядку денного. У 
разі проведення 
позачергових зборів 
зазначаються особа, що 
ініціювала проведення 
загальних зборів, 
результати розгляду 
питань порядку денного. У 
разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються 
причини)

Вид загальних зборів акціонерів: чергові; Дата 
проведення: 12 квітня 2017; Кворум: 89.25%
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про обрання Голови та членiв лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв.
2. Про затвердження порядку проведення За-
гальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння Товариства за результатами 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за резуль-
татами проведених перевiрок у 2016 роцi.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради Товариства за резуль-
татами дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Про затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк та порядку 
розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк.
7. Про затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2016 рiк та напрямкiв дiяльностi на 2017 
рiк.
8. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом року з дня прийняття рiшення.
9. Про припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства.
10. Про встановлення кiлькiсного складу На-
глядової ради Товариства.
11. Про обрання членiв Наглядової ради Това-
риства.
12. Про припинення повноважень Голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
14. Про затвердження умов цивiльно – право-
вих договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, Головою та чле-
нами Ревiзiйної комiсiї Товариства та уповно-
важення особи на їх укладання.
Пропозицiй до перелiку питань порядку ден-
ного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Полтаваплемсервiс", що були проведенi 
12.04.2017 року, - не надходило. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
з питання 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 порядку 
денного - «ЗА» 6 459 392 голосiв (що стано-
вить 100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах), 
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0 % голосiв 
вiд присутнiх на Зборах), «УТРИМ.» 0 голосiв 
(що становить 0 % голосiв вiд присутнiх на 
Зборах)
з питання 11 порядку денного:

Враховуючи те, що голосування по даному пи-
танню проводиться в порядку кумулятивного 
голосування, а вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» «кумулятивне голосування - голо-
сування пiд час обрання осiб до складу органiв 
товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонера помножується на кiлькiсть членiв ор-
гану акцiонерного товариства, що обирають-
ся..», та кiлькiсний склад Наглядової ради 
 Товариства, вважати 32 296 960 голосiв 
(6 459 392*5), як 100% голосiв вiд присутнiх на 
Зборах, для визначення результатiв голосуван-
ня по даному питанню.
За обрання кандидата на посаду Члена Нагля-
дової ради Товариства - Громадянина України 
Бiкеєва Романа Вiкторовича (реєстрацiйний 
номер облiкової картки 2739013714) проголо-
сували:
«ЗА» 6 459 392 голосiв (що становить 20% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах) 
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах) 
За обрання кандидата на посаду Члена Нагля-
дової ради - Громадянки України Деркач Iнни 
Володимирiвни (реєстрацiйний номер облiкової 
картки 3165316364) проголосували:
«ЗА» 6 459 392 голосiв (що становить 20% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах) 
За обрання кандидата на посаду Члена Нагля-
дової ради - Громадянки України Сластьон 
Свiтлани Валерiївни (реєстрацiйний номер 
облiкової картки 3007518504) проголосували:
«ЗА» 6 459 392 голосiв (що становить 20% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
За обрання кандидата на посаду Члена Нагля-
дової ради - Громадянки України Карамушко 
Тетяни Володимирiвни (реєстрацiйний номер 
облiкової картки 2605804668) проголосували:
«ЗА» 6 459 392 голосiв (що становить 20% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
За обрання кандидата на посаду Члена Наглядо-
вої ради - Громадянина України Клемазова Воло-
димира Миколайовича (реєстрацiйний номер 
облiкової картки 2960312978) проголосували:
«ЗА» 6 459 392 голосiв (що становить 20% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
з питання 13 порядку денного:
Враховуючи те, що голосування по даному пи-
танню проводиться в порядку кумулятивного 
голосування, а вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» «кумулятивне голосування - голо-
сування пiд час обрання осiб до складу органiв 
товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонера помножується на кiлькiсть членiв ор-
гану акцiонерного товариства, що обирають-
ся..», та кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Това-
риства, вважати 19 378 176 голосiв (6 459 392*3), 
як 100% голосiв вiд присутнiх на Зборах, для 
визначення результатiв голосування по даному 
питанню.

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство «ПолтаваПлеМсеРвiс»
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За обрання кандидата на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї Товариства - Шепель Лариси 
Станiславiвни (реєстрацiйний номер облiкової 
картки 2327004828) проголосували:
«ЗА» 6 459 392 голосiв (що становить 33,3333% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
За обрання кандидата на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї Товариства – Сiльничої Iрини Олексiївни 
(реєстрацiйний номер облiкової картки 
2769107045) проголосували: «ЗА» 6 459 392 
голосiв (що становить 33,3333% голосiв вiд 
присутнiх на Зборах) «ПРОТИ» 0 голосiв (що 
становить 0% голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)

За обрання кандидата на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства – Гречки Григорiя 
Олексiйовича (реєстрацiйний номер облiкової 
картки 1815410816) проголосували:
«ЗА» 6 459 392 голосiв (що становить 33,3333% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у разі 
прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного періоду, а 
саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів (грн), суму ви-
плачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це 
також зазначається). 
Протягом звiтного та декiлькох попереднiх рокiв дивiденди не нараховувались 
та не сплачувались.

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 ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31623500
3. Місцезнаходження: 03138 м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 

будинок 82
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 275-06-40, -
5. Електронна поштова адреса: info@d-life.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 зміну складу 
посадових осіб емітента

іі. текст Повідомлення 
Повноваження Голови Наглядової ради Нефедова Кирила Євгено-

вича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018 р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
18.04.2017 р. по 12.04.2018 р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.04.2018 р.) Зміни у персональному 
складі посадових осіб відбулись у зв`язку з закінченням строку повно-
важень Голови Наглядової ради.

Повноваження Члена Наглядової ради Дорохiна Вiталiя Iгоровича 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018 р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
18.04.2017 р. по 12.04.2018 р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.04.2018 р.) Зміни у персональному 
складі посадових осіб відбулись у зв`язку з закінченням строку повно-
важень Члена Наглядової ради.

Повноваження Члена Наглядової ради Федосєєва Дмитра Вален-
тиновича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) при-
пинено 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 12.04.2018 р.) Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
18.04.2017 р. по 12.04.2018 р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.04.2018 р.) Зміни у персональному 
складі посадових осіб відбулись у зв`язку з закінченням строку повно-
важень Члена Наглядової ради.

Повноваження Ревізора Донець Олександра Iвановича (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 12.04.2018 р.) Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.04.2017 р. по 
12.04.2018 р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Про-
токол №2 вiд 12.04.2018 р.) Зміни у персональному складі посадових 
осіб відбулись у зв`язку з закінченням строку повноважень Ревізора.

Ревiзор Донець Олександр Iванович (особа не дала згоди на роз-

криття паспортних даних) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.04.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - за-
ступник директора, Ревізор. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.04.2018 р.).Зміни у персональному 
складі посадових осіб відбулись у зв`язку з закінченням строку повно-
важень Ревізора.

Член Наглядової ради Федосєєв Дмитро Валентинович (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 12.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - Радник Голови Наглядової Ради, Радник Голови Правлiння, 
Директор департаменту розвитку корпоративного бiзнесу, Член Нагля-
дової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Про-
токол №2 вiд 12.04.2018р.). Посадова особа є представником 
акцiонера ТОВ «СПАС КОНСАЛТ». Зміни у персональному складі по-
садових осіб відбулись у зв`язку з закінченням строку повноважень 
Члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради Дорохiн Вiталiй Iгорович (особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано 12.04.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 12.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - приватний адвокат, Член Наглядової ради. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 12.04.2018 р.). По-
садова особа є представником акцiонера ТОВ «ДОВIРА-БIЗНЕС». Змі-
ни у персональному складі посадових осіб відбулись у зв`язку з закін-
ченням строку повноважень Члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради Нефедов Кирил Євгенович (особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 12.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - директор, фiнансовий директор, Голова Наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №2 вiд 
12.04.2018 р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВО 
«ТЕКО». Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у 
зв`язку з закінченням строку повноважень Члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Нефедов Кирил Євгенович (особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 12.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 
рокiв - директор, фiнансовий директор, Голова Наглядової ради. 
Рiшення прийнято Засiданням Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
12.04.2018 р). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВО 
«ТЕКО». Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у 
зв`язку з закінченням строку повноважень Голови Наглядової ради.

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

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

2. Голова  Правління дуб ю. і.

ПРиватне акціонеРне товаРиство  
«стРахова коМПаніЯ «ді’лаЙФ»
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емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар'єр», 00292422, Жи-
томирська обл. 11500 м. Коростень вул. Сосновського, буд. 67, 
+380414232118

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 16.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.unigran.ua/ua/?cat=5

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство 
«Аудиторська компанiя «Престиж», 35169487

5. інформація про загальні збори: 
27.04.2017 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання 

порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання секретаря 
загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборiв. 4. Звiт правлiння Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
6. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та визначення основних 
напрямiв дiяльностi Товариства на поточний 2017 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк. 8. Порядок покриття збиткiв Товариства за 
2016 рiк. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв наглядової 
ради Товариства. Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних 
 загальних зборiв Товариства у складi 3-х осiб: Голова лiчильної комiсiї - 
Малинiвська Наталiя Леонiдiвна Члени лiчильної комiсiї: Бiлошицька 
Марiя Василiвна, Фiлоненко Тетяна Iванiвна Повноваження членiв 
лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання покладених на них 
обов'язкiв у повному обсязi. 2. Обрати секретарем загальних зборiв 
Авраменко Iрину Анатолiївну. 3. Затвердити  регламент проведення за-
гальних зборiв:основна доповiдь - 10 хв.;спiвдоповiдь - 3 хв.;виступи в 
дебатах - 3 хв.;вiдповiдi на запитання - 2 хв.Проведення голосування 
по питанням порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв. 
Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос, крiм питання обрання членiв 
наглядової ради, голосування по якому здiйснюється шляхом кумуля-
тивного голосування.4. Затвердити звiт правлiння Товариства за 2016 
рiк.5. Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 
рiк.6. Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Визна-
чити основними напрямками дiяльностi Товариства на поточний 2017 
рiк: реконструкцiя колiйного господарства, здiйснення капiтального ре-
монту тепловоза ТЕМ 2У 395.7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 
2016 рiк.8. Покрити збитки Товариства у розмiрi 6 470 тис. грн. за раху-
нок прибуткiв майбутнiх перiодiв.9. 1. Попередньо схвалити вчинення 
Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного 
року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв наступних значних 
правочинiв:- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом знач-
ного правочину, перевищує 25 %, але менша 50% вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, стано-
вить 50 % i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства.Вiдомостi щодо значних правочинiв iз 
зазначенням їх характеру та граничної сукупної вартостi: - договори 
позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї 
та договори про документарнi операцiї, а також будь-якi iншi договори, 
предметом яких є надання тих чи iнших видiв позики пiд вiдсотки 
банкiвськими установами України, iноземних держав або юридичними 
особами - резидентами iноземних держав, а також надання 
безвiдсоткових позик фiзичними та юридичними особами - резидента-
ми України та юридичними особами - резидентами iноземних держав, 
договори iпотеки, застави, фiнансової та майнової поруки, гарантiї, як 
для забезпечення власних грошових зобов'язань Товариства, так i з 
метою забезпечення грошових зобов'язань третiх осiб;- договори по-
стачання, купiвлi-продажу (в тому числi зовнiшньоекономiчнi) товарiв, 
матерiалiв, обладнання, транспортних засобiв, запасних частин, iншого 
рухомого майна, а також договори купiвлi-продажу будiвель, споруд, 
земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, iнших основних засобiв, 
корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських това-

риств, договори комiсiї, доручення, страхування, мiни, зберiгання;- до-
говори пiдряду, договори на виконання робiт та послуг, договори 
купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, 
договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослiдних, 
технологiчних робiт - з граничною сукупною вартiстю не бiльше 50 000 
тис. грн. 2. До розрахунку граничної сукупної вартостi вказаних значних 
правочинiв включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та 
доповнень, що внесенi до них вiдповiдними додатковими правочинами 
(додатковi угоди, договори про внесення змiн, доповнень, викладення 
у новiй редакцiї, тощо).3. Встановити, що за рiшенням Правлiння Това-
риство має право вчиняти зазначенi вище правочини, щодо яких 
рiчними загальними зборами прийнято рiшення про їх попереднє схва-
лення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Това-
риства. Уповноважити з правом передоручення Голову Правлiння То-
вариства на укладання та пiдписання таких значних правочинiв 
(договорiв (контрактiв), додаткових угод та iнших документiв, 
необхiдних для укладання цих правочинiв).10. Припинити повноважен-
ня членiв наглядової ради.11. Обрати членами наглядової ради: Наум-
ця Iгора Володимировича, представника акцiонера I.Ес. Майнiнг 
Компанi Лiмiтед;Слободяника Олександра Анатолiйовича, представни-
ка акцiонера I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед;Прокопчука Миколи Григо-
ровича, представника акцiонера I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед;Диняка 
Сергiя Васильовича, представника акцiонера ТОВ «Юнiгран»; Дикого 
Геннадiя Iвановича, представника акцiонера ТОВ «Юнiгран». Рiшення 
про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв було прийнято На-
глядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку денно-
го були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них 
були прийнятi вiдповiднi рiшення.

17.07.2017 проведено позачергові загальні збори. Розглянувши пи-
тання порядку денного:1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Обрання секре-
таря загальних зборiв.3. Затвердження регламенту проведення загаль-
них зборiв.4. Про надання згоди на виступ Товариством поручителем 
та вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть, та затвердження проектiв цих 
правочинiв. Вирiшили:1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових загаль-
них зборiв Товариства у складi 3-х осiб:Голова комiсiї - Малинiвська 
Наталiя Леонiдiвна, Члени лiчильної комiсiї: Бiлошицька Марiя 
Василiвна, Фiлоненко Тетяна Iванiвна.Повноваження членiв лiчильної 
комiсiї припинити пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у пов-
ному обсязi.2. Обрати секретарем загальних зборiв Авраменко Iрину 
Анатолiївну.3. Затвердити регламент проведення загальних 
зборiв:основна доповiдь - 10 хв.;спiвдоповiдь - 3 хв.; виступи в деба-
тах - 3 хв.;вiдповiдi на запитання - 2 хв.Проведення голосування по пи-
танням порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв. 
Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос.4. Надати згоду на виступ ПАТ 
«Коростенський кар'єр» ( надалi - Товариство) поручителем за 
зобов'язаннями ТОВ «Юнiгран» та надати згоду на укладення Товари-
ством договорiв поруки щодо вчинення яких є заiнтересованiсть i якi 
будуть забезпечувати наступнi зобов'язання ТОВ «Юнiгран» перед 
Банком :- за Кредитним договором в сумi не бiльше 2 764 000,00 ЄВРО, 
строком дiї не бiльше 6-ти мiсяцiв зi сплатою не бiльше 6 % рiчних.- за 
Кредитним договором в сумi еквiвалентнiй 2 764 000,00 ЄВРО ( з 
можливiстю отримання коштiв в гривнi), строком дiї до 5-ти рокiв зi 
сплатою не бiльше 15,5 % рiчних.Особами заiнтересованими у 
вчиненнi Товариством зазначених договорiв поруки на пiдставi п.2. 
ст  71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є ТОВ «Юнiгран» 
(акцiонер Товариства), Диняк С.В. (член наглядової ради, генеральний 
директор ТОВ «Юнiгран»). Уповноважити Голову правлiння Ярмолю-
ка О.М. (з правом передоручення), на укладання (пiдписання) з АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» вiд iменi Товариства договорiв поруки, 
щодо яких є заiнтересованiсть та надати йому повноваження 
самостiйно узгоджувати з АТ «Райфайзен Банк Аваль» всi умови 
договорiв поруки, що будуть укладатися за вищезазначеними 
зобов'язаннями ТОВ «Юнiгран» перед Банком .В результатi обговорен-
ня акцiонерами прийнято рiшення про вiдсутнiсть необхiдностi в 
затвердженнi проектiв договорiв поруки щодо яких є заiнтересованiсть 
. У вiдповiдностi з рiшенням Зборiв договори поруки за вищезазначе-
ними кредитними зобов'язаннями ТОВ «Юнiгран» будуть укладатися 
Головою правлiння на умовах узгоджених iз Банком. Рiшення про про-
ведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв було прийнято На-
глядовою радою Товариства Всi питання оголошеного порядку денного 
були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них 
були прийнятi вiдповiднi рiшення.

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

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство  
«коРостенськиЙ каР’ЄР»
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РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробиль-
ний завод», 04011905, Житомирська обл. Малинський р-н 11634 
селищна рада Гранiтненська Комплекс будiвель i споруд № 4,  
233-5-12-43

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 16.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://www.unigran.ua/ua/?cat=4.

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне 
пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж», 35169487

5. інформація про загальні збори: 
27.04.2017 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання 

порядку денного:1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Обрання секретаря 
загальних зборiв.3. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборiв.4. Звiт правлiння Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. 
Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та визначення основних 
напрямiв дiяльностi Товариства на поточний 2017 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.7. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк.8. Порядок покриття збиткiв Товариства за 
2016 рiк.9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв.10. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв наглядової 
ради Товариства. Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загаль-
них зборiв Товариства у складi 3-х осiб:Голова комiсiї - Василенко 
Вiталiй Вiталiйович, Члени лiчильної комiсiї: Федоренко Оксана 
Сергiївна, Папiрна Надiя Миколаївна.Повноваження членiв лiчильної 
комiсiї припинити пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у по-
вному обсязi.2. Обрати секретарем загальних зборiв Олексiйчук Тетя-
ну Василiвну.3. Затвердити регламент проведення загальних 
зборiв:основна доповiдь - 10 хв.;спiвдоповiдь - 3 хв.;виступи в деба-
тах - 3 хв.;вiдповiдi на запитання - 2 хв.Проведення голосування по 
питанням порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв. 
Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос, крiм питання обрання членiв 
наглядової ради, голосування по якому здiйснюється шляхом кумуля-
тивного голосування.4. Затвердити звiт правлiння Товариства за 2016 
рiк. 5. Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк. 6. Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 
Визначити основними напрямками дiяльностi Товариства на поточний 
2017 рiк: виробництво каменю бутового в обсязi 4000 м3., здiйснення 
капiтального ремонту екскаватора TEREX, навантажувача САТ988Н. 
7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.8. Покрити збитки То-
вариства у розмiрi 1 932 тис. грн. за рахунок прибуткiв минулих 
перiодiв.9. 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi по-
точної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведен-
ня цих рiчних загальних зборiв наступних значних правочинiв:- ринко-
ва вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, 
перевищує 25 %, але менша 50% вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 % i 
бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства.Вiдомостi щодо значних правочинiв iз зазначен-
ням їх характеру та граничної сукупної вартостi: - договори позики та 
банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та догово-
ри про документарнi операцiї, а також будь-якi iншi договори, предме-
том яких є надання тих чи iнших видiв позики пiд вiдсотки банкiвськими 
установами України, iноземних держав або юридичними особами - ре-
зидентами iноземних держав, а також надання безвiдсоткових позик 
фiзичними та юридичними особами - резидентами України та юридич-
ними особами - резидентами iноземних держав, договори iпотеки, за-
стави, фiнансової та майнової поруки, гарантiї, як для забезпечення 
власних грошових зобов'язань Товариства, так i з метою забезпечення 
грошових зобов'язань третiх осiб;- договори постачання, купiвлi-
продажу (в тому числi зовнiшньоекономiчнi) товарiв, матерiалiв, об-
ладнання, транспортних засобiв, запасних частин, iншого рухомого 
майна, а також договори купiвлi-продажу будiвель, споруд, земельних 
дiлянок, iншого нерухомого майна, iнших основних засобiв, корпора-

тивних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств, 
договори комiсiї, доручення, страхування, мiни, зберiгання;- договори 
пiдряду, договори на виконання робiт та послуг, договори купiвлi-
продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, дого-
вори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослiдних, 
технологiчних робiт - з граничною сукупною вартiстю не бiльше 50 000 
тис. грн. 2. До розрахунку граничної сукупної вартостi вказаних зна-
чних правочинiв включаються суми таких правочинiв з урахуванням 
змiн та доповнень, що внесенi до них вiдповiдними додатковими пра-
вочинами (додатковi угоди, договори про внесення змiн, доповнень, 
викладення у новiй редакцiї, тощо).3. Встановити, що за рiшенням 
Правлiння Товариство має право вчиняти зазначенi вище правочини, 
щодо яких рiчними загальними зборами прийнято рiшення про їх по-
переднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядо-
вої ради Товариства. Уповноважити з правом передоручення Голову 
Правлiння Товариства на укладання та пiдписання таких значних 
правочинiв (договорiв (контрактiв), додаткових угод та iнших 
документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв).10. Припинити 
повноваження членiв наглядової ради.11. Обрати членами наглядової 
ради:Наумця Iгора Володимировича, представника акцiонера I.Ес. 
Майнiнг Компанi Лiмiтед;Слободяника Олександра Анатолiйовича, 
представника акцiонера I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед;Касумова Iгора 
Михайловича, представника акцiонера I.Ес. Майнiнг Компанi 
Лiмiтед;Диняка Сергiя Васильовича; Махоню Iвана Васильовича, 
представника акцiонера ТОВ «Юнiгран». Рiшення про проведення 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою. 
Всi питання порядку денного були розглянутi та по кожному з них були 
прийнятi вiдповiднi рiшення.

14.07.2017 проведено позачергові загальні збори. Розглянувши пи-
тання порядку денного:1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Обрання секре-
таря загальних зборiв.3. Затвердження регламенту проведення за-
гальних зборiв.4. Про надання згоди на виступ Товариством 
поручителем та укладення Товариством договорiв поруки, щодо яких є 
заiнтересованiсть.Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових 
загальних зборiв Товариства у складi 3-х осiб:Голова комiсiї - Васи-
ленко Вiталiй Вiталiйович, Члени лiчильної комiсiї: Федоренко Оксана 
Сергiївна, Папiрна Надiя Миколаївна.Повноваження членiв лiчильної 
комiсiї припинити пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у по-
вному обсязi.2. Обрати секретарем загальних зборiв Олексiйчук Тетя-
ну Василiвну.3. Затвердити регламент проведення загальних 
зборiв:основна доповiдь - 10 хв.;спiвдоповiдь - 3 хв.;виступи в деба-
тах - 3 хв.;вiдповiдi на запитання - 2 хв.Проведення голосування по 
питанням порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв. 
Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос, крiм питання обрання членiв 
наглядової ради.4. Надати згоду на виступ ПАТ «Малинський камене-
дробильний завод» ( надалi - Товариство) поручителем за 
зобов'язаннями ТОВ «Юнiгран» та надати згоду на укладення Товари-
ством договорiв поруки щодо вчинення яких є заiнтересованiсть i якi 
будуть забезпечувати наступнi зобов'язання ТОВ «Юнiгран» перед 
АТ «Райффайзен Банк Аваль»:- за Кредитним договором в сумi не 
бiльше 2 764 000,00 ЄВРО, строком дiї не бiльше 6-ти мiсяцiв зi спла-
тою не бiльше 6 % рiчних .- за Кредитним договором в сумi 
еквiвалентнiй 2 764 000,00 ЄВРО ( з можливiстю отримання коштiв в 
гривнi), строком дiї до 5-ти рокiв зi сплатою не бiльше 15,5 % рiчних.
Особами заiнтересованими у вчиненнi Товариством зазначених 
договорiв поруки на пiдставi п.2. ст. 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» є ТОВ «Юнiгран» (акцiонер Товариства), Диняк С.В. 
(акцiонер Товариства, член наглядової ради, генеральний директор 
ТОВ «Юнiгран»). Уповноважити Голову правлiння Онопрiєнка I.М. (з 
правом передоручення), на укладання (пiдписання) з АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» вiд iменi Товариства договорiв поруки, щодо яких є 
заiнтересованiсть та надати йому повноваження самостiйно узгоджу-
вати з АТ «Райфайзен Банк Аваль» всi умови договорiв поруки, що бу-
дуть укладатися за вищезазначеними зобов'язаннями ТОВ «Юнiгран» 
перед Банком. В результатi обговорення акцiонерами прийнято 
рiшення про вiдсутнiсть необхiдностi в затвердженнi проектiв договорiв 
поруки щодо яких є заiнтересованiсть . У вiдповiдностi з рiшенням 
Зборiв договори поруки за вищезазначеними кредитними 
зобов'язаннями ТОВ «Юнiгран» будуть укладатися Головою правлiння 
на умовах узгоджених iз Банком. Рiшення про проведення позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою То-
вариства. Всi питання порядку денного були розглянутi та по кожному 
з них були прийнятi вiдповiднi рiшення.

6. інформація про дивіденди: за результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство  
«МалинськиЙ каМенедРобильниЙ Завод»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 
товаРиство 
"ПетРоМихаЙлiвське"

2. Код за ЄДРПОУ 00488800
3. Місцезнаходження 70015, Запорiзька обл., Вiльнянський 

район, село Петро-Михайлiвка, вули-
ця Миру,89

4. Міжміський код, телефон та факс (06143)95572 (06143)95572 
5. Електронна поштова адреса p-mix@p-mix.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.p-mix.pat.ua.

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

ii. текст повідомлення
12.04.2018 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, у зв'язку iз закiнченням 

строку повноважень, припинено повноваження: Генерального директора Това-
риства – Виставкіна Сергія Олеговича без припинення трудових правовiдносин 
з ним, не володiє часткою у статутному капiталi; Голови наглядової ради- Баба-
ханова Геннадiя Георгiйовича, володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 
98.014799%; Члена наглядової ради - Заричанського Олексiя Петровича, 
володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 0.0000004%; Члена наглядової 
ради - Ейгерта Юрiя Рудольфовича, володiє часткою у статутному капiталi в 
розмiрi 0.0000004%; строк протягом якого вказані особи перебували на відпо-
відних посадах складає 1 рік; та у зв’язку із припиненням повноважень зазна-
чених осіб обрано: Генерального директора - Виставкіна Сергія Олеговича, не 
володiє часткою у статутному капiталi, іншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв (надалі - Посади): директор, генеральний директор; 
Членів наглядової ради - Бабаханова Геннадiя Георгiйовича, володiє часткою у 
статутному капiталi в розмiрi 98.014799%, посади: Заступник Голови правлiння 
банку, Голова наглядової ради, за рішенням Наглядової ради від 12.04.2018 
особу обрано на посаду Голови наглядової ради; Заричанського Олексiя Пе-
тровича, володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 0.0000004%, Посади: 
Голова громадської органiзацiї; Ейгерта Юрiя Рудольфовича - володiє часткою 
у статутному капiталi в розмiрi 0.0000004%, Посади: Голова громадської 
органiзацiї, Член Наглядової ради, строк, члени Наглядової ради та Голова На-
глядової ради є акціонерами, строк, на який обрано осіб на відповідні посади 
складає 1 рiк. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться, оскiльки вка-
заними особами не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вказані особи не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.
2. Найменування посади Виставкiн Сергiй Олегович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРиватне акціонеРне товаРиство 

«акціонеРна коМПаніЯ «киЇвводоканал»
2. Код за ЄДРПОУ: 03327664
3. Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ,  

вул. Лейпцизька, 1-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс:

(044) 226-30-38, 254-32-61

5. Електронна поштова адреса: public@vodokanal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації:

www.vodokanal.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 

11.04.2018 № 11/04/18), на підставі Статуту Товариства, заяви посадової 
особи та наказу про її звільнення за угодою сторін (припинення трудових 
відносин з Товариством), припинено повноваження члена правління То-
вариства Бінда Вячеслава Євгеновича. Паспорт: серія СО № 660630 ви-
даний Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05.2001 року. На 
посаді перебував з 20.05.2016 року. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0,000072%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 127,5 грн 
(510 простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. 

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 
11.04.2018 № 11/04/18), на підставі Статуту Товариства, за подання Голо-
ви правління та заяви посадової особи, обрано членом правління Това-
риства Крушановського Сергія Івановича. Паспорт: серія СТ № 486770 
виданий Вишгородським РВ УДМС України в Київській області 19.11.2015 
року. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано на строк до 
припинення повноважень діючого складу правління (20.05.2021). Посадо-
ва особа протягом останніх п’яти років обіймала посади: з 01.11.2012 
Перший заступник Голови, та з 20.05.2013 - Голова Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації, з 22.04.2014 - проректор з навчаль-
ної роботи приватного вищого навчального закладу «Всеукраїнський ін-
ститут післядипломної освіти працівників місцевого самоврядування», з 
23.12.2014 - заступник генерального директора ТОВ «Евро-
реконструкція», з 07.04.2015 - директор ТОВ «Екоенергобудмонтаж», з 
01.11.2016 - радник генерального директора, та з 06.04.2018 - заступник 
генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку 
ПрАТ «АК «Київводоканал».

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління – генеральний директор Новицький Дмитро Юрійович

12.04.2018

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 "кон-
стРУктоРське бюРо 
коксохiМiЧноГо Маши-
нобУдУваннЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 00190302
3. Місцезнаходження 84122, мiсто Слов'янськ, бульвар 

Пушкiна, буд. 10 
4. Міжміський код, телефон та факс 0626223691 
5. Електронна поштова адреса kxm@kb-koks.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kbkxm-kbk.com

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

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про схвалення значного правочину - 

16.04.2018р.;

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова рада 
Товариства ;

Предмет правочину: Контракт№ ENG/D/RRJ/23 з компанiєю RRJ 
Designs and Consulting PVT LTD (Iндiя) на iнжинiринговi послуги з розробки 
креслень i документацiї для реконструкцiї коксової батареї № 3 компанiї 
AL NASR (Арабська республiка Єгипет). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 
20000,00 тис. доларiв США, що за курсом НБУ на дату укладання скла-
дає - 522,40 тис. грн.;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 2708 тис.грн.;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 19,29%;

Рiшення Наглядовою радою Товариства прийнято одностайно «ЗА» - 
голосували 6 осiб;

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством - додатковi критерiї Статутом не визначенi.

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

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

М.П. 16.04.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 
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РіЧна інФоРМаціЯ  
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.- ПУБЛІЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА АПТЕКА №5, 
01977857, вул. Молодіжна, 76, м. Боярка, Києво-Святошинський, Київська 
область, 08153, Україна, (044) 587-77-69. 2.Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
16.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію. - apteka5.com.ua 4.Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності.- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ - СТАНДАРТ», 32852960. 5. . Інформація про 
загальні збори.

5.1. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2017 року. 
Кворум зборів: 3,17% до загальної кількості голосів.Збори не відбулися за 
відсутності кворуму Порядок денний:

1.Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, 
Голови і секретаря, порядку голосування, регламенту Загальних зборів. 
2.Звіт про діяльність Генерального директора Товариства . 3.Звіт Наглядо-
вої ради Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. 5.Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального 
директора, звіту Ревізійної комісії.6.Затвердження річного звіту Товари-
ства. 7.Розподіл прибутку та збитків Товариства. 8.Прийняття рішення про 
затвердження рішень та вчинених правочинів. 9. Про відкликання та об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 10. Про відкликання та обран-
ня членів Ревізійної комісії Товариства

5.2. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.12.2017 року. 
Кворум зборів: 62,65% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Обрання голо-
ви, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних збо-
рів (регламенту зборів). 2. Затвердження порядку та способу засвідчен-
ня бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його 
затвердження.5.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 
за 2016 рік та їх затвердження.6.Затвердження річного звіту Товариства 
за 2016 рік. 7.Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку 
(збитку) Товариства за 2016 рік. 8.Затвердження всіх правочинів, вчине-
них Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів 
та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 
році.9.Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з 
публічного на приватне. Прийняття рішення про зміну найменування 

Товариства.10.Визначення структури та кількісного складу органів 
управління Товариства.11.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться 
повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його 
реєстрації.12.Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в 
діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.13.Прийняття 
рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів На-
глядової ради Товариства.14.Прийняття рішення про припинення повно-
важень Голови та членів Ревізійної комісії та обрання Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.15.Затвердження умов договорів, що укла-
датимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на 
підписання договорів з ними.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборів: не було.Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першо-
му питанню «за» - 352 306 ( 100 % ).2. По другому питанню «за» - 352 306 
( 100 % )3. По третьому питанню «за» - 350 901 ( 99,6 %) «проти» -0 голо-
сів, «утрималися» – 1365 ( 0,39% )недійсними – 40 ( 0,01% )4. По четвер-
тому питанню:за» - 352 306 ( 100 %).5. По п’ятому питанню: «за» - 350901 
( 99,6 % ) «проти» - 0 «утрималися» – 1365 ( 0,38% ) недійсними – 40 
( 0,01% ).6. По шостому питанню: «за» - 350 981 ( 99,62 %) «проти» - 0 , 
«утрималися» – ( 0,38% ).7. По сьомому питанню «за» - 350 981 ( 99,62 %) 
«проти» -0 «утрималися» – 1325 ( 0,38%) 8. По восьмому питанню «за» 
351 181 ( 99,68 %) «проти» - 0 голосів,»утрималися» – 1125 ( 0,32% ).9. По 
дев'ятому питанню «за» - 351 181 (99,68 %) «проти» - 0 ,»утрималися» – 
1125 ( 0,32%) .10. По десятому питанню «за» -352 306( 100 % ).11. По оди-
надцятому питанню «за»- 351 181 (99,68 % ) «проти»- 0 , «утримали-
ся» –1125 (032%) .12. По дванадцятому питанню «за» - 351 181 ( 99,68 %) 
«проти» - 0 «утрималися» – 1125 (0,32% ).13. По тринадцятому 
питанню»за» - 352 306. ( 100 % ) «проти» - 0 п. 13.2. Обрання членів На-
глядової ради Товариства.»за 1» - Празян Михайло Володимирович 
692 430 ( 65,51 % ) «за 2» - Вікторова Олена Михайлівна 182 244 
( 17,24 % ) «за 3» - Приходько Ніна Андріївна що є представником акціоне-
ра ТОВ «МКД консалтинг» 182 244 голосів, ( 17,24 %) від загальної кіль-
кості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;. п. 13.3. 
Обрання Голови Наглядової ради Товариства. «за» - 352 306. голосів, 
( 100 %) 14. По чотирнадцятому питанню: «за» - 352 306 ( 100 %) голосів. 
п. 14.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. «за 1» - Кондратюк 
Тійю Кальювну, представника ТОВ «Центр системних досліджень» 282 244 
( 40,05 %) «за 2 - ТОВ «Центр системних досліджень» 422 368 голосів, що 
становить 59,93 %;. п. 14.3. Обрання Голови Ревізійної комісії 
Товариства.»за» - 352 306. голосів, ( 100 % ) 15. По п'ятнадцятому питан-
ню: «за» - 351 181 ( 99,68 %) «утрималися» –11250 (0,32%) голосів 

6. Інформація про дивіденди- Дивідендт не нараховувались та неви-
плачувались

ПУбліЧне акцiонеРне товаРиство  
киЄво-свЯтошинська аПтека №5

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 "бУдiвельна 
ФiРМа "МиколаЇвбУд", 
01273036 Миколаївська , Заводський, 54029, 
м. Миколаїв, вул. Робоча ,2А 0512 56-39-72,

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

18.04.2018

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

www.mykolaivbud.mk.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«боРтницькиЙ  

дослiдно-МеханiЧниЙ Завод»
РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Бортницький дослiдно-механiчний завод», 21618158, 02088 
м. Київ вул. Євгена Харченко, 64, (044) 561-25-70

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 16.08.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://bdmz.com.ua/

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Березанський завод залiзобетонних виробiв», 01033473, Київ-
ська  обл. 07540 м.Березань Маяковського, 40, 04576-6-57-56

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

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://berezanzbv.emitents.net.ua/

ПРиватне акцiонеРне товаРиство «беРеЗанськиЙ Завод ЗалiЗобетонних виРобiв»
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ПРиватне  
акціонеРне товаРиство 

«вінницькиЙ МолоЧниЙ Завод 
«Рошен»

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Вінницький молочний завод «Рошен»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00418018

1.4.Місцезнаходження емітента 21022, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Енергетична, 7

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0432) 55-70-90, (0432) 55-70-90

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

http://vmz.roshen.com

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

o.lisenko@vmz.roshen.ua 

1.8. Дата вчинення події 16 квітня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

2. текст повідомлення:
2.1.дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв:

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства «Вінницький молочний завод «Рошен» (далі – 
Товариство) 16.04.2018 р.

2.2.відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: 
2.2.1. характер правочинів:
Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочи-

нів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) 
року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних за-
гальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж, 
поставка товарів, робіт, послуг, вартість яких перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною 
сукупною вартістю 4 600 000 000 грн. (чотири мільярди шістсот мільйо-
нів грн.). Надано повноваження Директору Товариства протягом 1 (одно-
го) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати 
усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом 
Товариства та цим рішенням порядку.

2.2.2.Гранична сукупність вартості правочинів: 4 600 000 тис. грн.
2.2.3.вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-

сової звітності:
688 313 тис. грн.
2.2.4.співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 668,3 %

2.2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення:

• загальна кількість голосуючих акцій - 180 925 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.
3. Підпис. 

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

директор Приватного акціонерного товариства «вінницький мо-
лочний завод «Рошен»

_______________ Рощупкін дмитро володимирович
  / підпис МП /

ПРиватне  
акціонеРне товаРиство 

«вінницькиЙ МолоЧниЙ Завод 
«Рошен»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Вінницький молочний завод 
«Рошен»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00418018

1.4.Місцезнаходження емітента 21022, Вінницька область, м. 
Вінниця, вул. Енергетична, 7

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0432) 55-70-90, (0432) 55-70-90

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

http://vmz.roshen.com

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

o.lisenko@vmz.roshen.ua 

1.8. Дата вчинення події 16 квітня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 
правочинів

2. текст повідомлення:
2.1.дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прий-
няв: 

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Вінницький молочний завод «Ро-
шен» (далі – Товариство) 16.04.2018 р.

2.2.Предмет правочину: Постачальник зобов’язується передати у 
власність Товариства (покупець) молоко коров’яче незбиране у кіль-
кості та строки, передбачені договором. Товариство (покупець) 
зобов’язується прийняти та оплатити товар у відповідності до умов 
договору. 

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства: 250 000 тис. грн.

2.4.вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 688 313 тис. грн.

2.5.співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 36,32%.

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними 
зборами):

• загальна кількість голосуючих акцій - 180 925 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення – 0 шт.
2.7.додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

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

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

директор Приватного акціонерного товариства «вінницький 
молочний завод «Рошен»

_______________ Рощупкін дмитро володимирович
  / підпис МП /
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ПРиватне  
акціонеРне товаРиство 

«вінницькиЙ МолоЧниЙ Завод 
«Рошен»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Вінницький молочний завод 
«Рошен»

1.2.Організаційно - правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00418018

1.4.Місцезнаходження емітента 21022, Вінницька область, 
м. Вінниця, вул. Енергетична, 7

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0432) 55-70-90, (0432) 55-70-90

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

http://vmz.roshen.com

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

o.lisenko@vmz.roshen.ua 

1.8. Дата вчинення події 16 квітня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

2. текст повідомлення:
2.1.дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прий-
няв: 

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства «Вінницький молочний завод «Рошен» (далі – 
Товариство) 16.04.2018 р.

2.2.Предмет правочину: Постачальник зобов’язується передати у 
власність Товариства (покупець) продукти харчування виробництва 
України, а Товариство (покупець) зобов’язується прийняти та оплатити 
товар в асортименті, кількості та за цінами, визначеними додатками до 
договору. 

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочи-
ну, визначена відповідно до законодавства: 210 000 тис. грн.

2.4.вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 688 313 тис. грн.

2.5.співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 

30,51 %
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення (зазначається, якщо рішення приймається загальними збо-
рами):

• загальна кількість голосуючих акцій - 180 925 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.
2.7.додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

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

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

директор Приватного акціонерного товариства «вінницький мо-
лочний завод «Рошен»

_______________ Рощупкін дмитро володимирович
  / підпис МП /

ПРиватне  
акціонеРне товаРиство 

«вінницькиЙ МолоЧниЙ Завод 
«Рошен»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Вінницький молочний завод 
«Рошен»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00418018

1.4.Місцезнаходження емітента 21022, Вінницька область, 
м. Вінниця, вул. Енергетична, 7

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0432) 55-70-90, (0432) 55-70-90

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

http://vmz.roshen.com

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

o.lisenko@vmz.roshen.ua 

1.8. Дата вчинення події 16 квітня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 
правочинів

2. текст повідомлення:
2.1.дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прий-
няв: 

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства «Вінницький молочний завод «Рошен» (далі – 
Товариство) 16.04.2018 р.

2.2.Предмет правочину: Товариство (продавець) зобов’язується по-
ставити, а покупець зобов’язується сплатити і прийняти продукцію влас-
ного виробництва продавця.

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочи-
ну, визначена відповідно до законодавства: 

250 000 тис. грн.
2.4.вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-

сової звітності: 688 313 тис. грн.
2.5.співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 

36,32%.
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення (зазначається, якщо рішення приймається загальними збо-
рами):

• загальна кількість голосуючих акцій - 180 925 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня - 180 879 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.
2.7.додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

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

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

директор Приватного акціонерного товариства «вінницький мо-
лочний завод «Рошен»

_______________ Рощупкін дмитро володимирович
  / підпис МП /
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ПРиватне  
акціонеРне товаРиство  
«сУМськиЙ ПРоМПРоект»

ПовідоМленнЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акціонеРне товаРи-
ство «сУМськиЙ ПРоМПРоект»

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

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

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

осіб емітента.
ii. текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» (надалі – 
емітент) від 16.04.2018 року (протокол №26 від 16.04.2018 року), відбули-
ся зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження ревізора емітента - Романенко Наталії Во-
лодимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
закінченням терміну повноважень ревізора емітента. Посадова особа во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 60 простих імен-
них акцій, що дорівнює 0,007812% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 24 грн. На зазначеній посаді перебува-
ла – з 21.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має;

- обрано ревізором емітента - Романенко Наталію Володимирівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю об-
рання нового ревізора емітента, з 16.04.2018 року. Посадову особу обра-
но терміном на 5 років. Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 60 простих іменних акцій, що дорівнює 
0,007812% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною 
вартістю 24 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: секретар емітента, ревізор емітента. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор ____________  Гречаниченко Микола Миколайович 
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
   М.П.
  17.04.2018 року
  (дата)

ПовідоМленнЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акціонеРне 
товаРиство «сУМськиЙ ПРоМПРоект»

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

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

емітентом для розкриття інформації: www.promproekt.sumy.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» (надалі – емітент) від 
16.04.2018 року (протокол №26 від 16.04.2018 року), прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 
попередньо надано згоду на вчинення емітентом значних правочинів, 
вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися емітентом 
протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення гранич-
ною сукупною вартістю 20 000 тис. грн., предметом (характером) яких є:

а) договори на виконання проектно-вишукувальних робіт.
Надано наглядовій раді емітента повноваження без отримання додат-

кового рішення загальних зборів акціонерів емітента приймати рішення про 
укладення значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, 
гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 20 000 тис. грн., 
з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись емі-
тентом протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить: 6 636 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить: 301,39%. Загальна кількість голосуючих 
акцій – 736 240 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 673 336 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття вищезазначеного рішення - 673 336 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття вище-
зазначеного рішення – 0 штук.

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

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

2. Директор  ____________ Гречаниченко Микола Миколайович 
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
   М.П.
  17.04.2018 року
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРиват-

не акціонеРне товаРиство «новиЙ стиль».  
2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Гри-
горівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електронна поштова адреса: 
ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.nowystyl.ua. 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 про надання згоди на 
вчинення значного правочину - 12.04.2018р.; Назва уповноваженого орга-
ну, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет 
правочину - збільшення загальної суми Контракту, зокрема укладення до-
даткової угоди до Контракту № 05/06/M від 05.06.2014р.; Ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом правочину - 5 000 000,00 (п'ять мільйо-
нів) євро, що за курсом НБУ на 12.04.2018р. складає - 160 533 245,00 грн.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 27,78%; Загальна кількість голо-
суючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття 

рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не ви-
значені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину - 12.04.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - 
зміна умов Контракту, а саме викладення п. 1.3. Контракту в новій ре-
дакції: «Продавець має право в межах цього Контракту передавати 
товари на безоплатній основі», зокрема укладення додаткової угоди до 
Контракту № 02022018 від 02.02.2018 року; Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину - 3 000 000,00 (три мільйони) євро, 
що за курсом НБУ на 12.04.2018р. складає - 96 319 947,00 грн.; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 16,67%; Загальна 
кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «про-
ти» - 0, прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочи-
ну до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові 
критерії Статутом не визначені.

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

2. Генеральний директор  івіна в.в. М.П. 13.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватне акцiонеРне 

товаРиство 
«автотРансПоРтне 
ПiдПРиЄМство «Меблi»

2. Код за ЄДРПОУ 05415616
3. Місцезнаходження 04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 27А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 483-78-04 (044) 483-78-04

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

atpmebli.zvitat.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв: 17.04.2018. Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв 
iз зазначенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття 

рiшення: фiнансово-господарськi операцiї, направленi на залучення 
фiнансування (зокрема, але не обмежуючись, отримання кредитiв, по-
зик, позичок, зворотної чи безповоротної фiнансової допомоги, випуск 
боргових цiнних паперiв, iншi способи залучення коштiв, не забороненi 
чинним законодавством); договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-
продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, при-
дбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним законодавством; 
операцiї з цiнними паперами i корпоративними правами, в тому числi 
створення нових юридичних осiб; забезпечення зобов'язань третiх осiб, 
в тому числi шляхом поруки, передачi майна Товариства в iпотеку чи за-
ставу, iншими способами, не забороненими чинним законодавством; 
iншi фiнансово-господарськi операцiї, передбаченi статутом Товариства, 
або тi, що є бажаними для забезпечення дiяльностi Товариства. Гранич-
на сукупна вартiсть: 100 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 9 337 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1 071%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 9 918 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 8 057 шт. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 8 057 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 Биков Микола Володимирович
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 «КОМПАНIЯ ЗI 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«БРОКБIЗНЕС»

2. Код за ЄДРПОУ 35529829
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)246-67-22 (044)246-67-22
5. Електронна поштова адреса okara@bbs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bbs-life.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прий-
няли рiшення про припинення повноважень Горельцева Андрiя Володими-
ровича, Голови Наглядової ради, який перебував на посадi з 27.04.2015 
року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, акцiями Товариства не володiє.

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прий-
няли рiшення про припинення повноважень Окари Iвана Валерiйовича, 
Члена Наглядової ради, який перебував на посадi з 27.04.2015 року. По-
садова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначе-
на особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
акцiями Товариства не володiє.

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прий-
няли рiшення про припинення повноважень Кузьменко Iрини Олегiвни, 
Члена Наглядової ради, яка перебувала на посадi з 27.04.2015 року. По-
садова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначе-
на особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
акцiями Товариства не володiє.

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прий-
няли рiшення про обрання Горельцева Андрiя Володимировича, Головою 
Наглядової ради. Строк повноважень - 3 роки. Посади, якi обiймав Горель-
цев А.В. протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв: Голова Наглядової ради Товари-
ства, Перший Заступник Голови Правлiння СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ 
«БРОКБIЗНЕС», Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi 
СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ «БРОКБIЗНЕС». Горельцев А.В. є представником 
акцiонера СТРАХОВА КОМПАНIЯ «БРОКБIЗНЕС», якому належить 
99,98 % акцiй Товариства. Посадова особа згоду на розкриття паспортних 
даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє.

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прий-
няли рiшення про обрання Окари Iвана Валерiйовича, Членом Наглядової 
ради. Строк повноважень - 3 роки. Посади, якi обiймав Окара I.В. протя-
гом останнiх 5 (п'яти) рокiв: Член Наглядової ради Товариства, Заступник 
Голови Правлiння з правових питань СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ 
«БРОКБIЗНЕС», Директор юридичного департаменту СТРАХОВОЇ 
КОМПАНIЇ «БРОКБIЗНЕС». Окара I.В. є представником акцiонера СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ «БРОКБIЗНЕС», якому належить 99,98 % акцiй Товари-
ства. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прий-
няли рiшення про обрання Кузьменко Iрини Олегiвни, Членом Наглядової 
ради. Строк повноважень - 3 роки. Посади, якi обiймала Кузьменко I.О. 
протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв: Член Наглядової ради Товариства, Вико-
навчий директор СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ «БРОКБIЗНЕС». Кузьменко I.О. є 
представником акцiонера СТРАХОВА КОМПАНIЯ «БРОКБIЗНЕС», якому 
належить 99,98 % акцiй Товариства. Посадова особа згоду на розкриття 
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє.

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 Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство  
«коМПанiЯ Зi стРахУваннЯ ЖиттЯ «бРокбiЗнес»
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РіЧна інФоРМаціЯ  
еМітента цінних ПаПеРів  

За 2017 Рік
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Вінницяоблпостач», місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, 
вулиця Хмельницьке шосе 114/2, код за ЄДРПОУ 01880569, міжмісь-
кий код та телефон  – (0432)51-12-44. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії – 17.04.2018 року. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію – http://www.01880569.pat.ua

4. Річні загальні збори акціонерів товариства відбулися 
27.04.2017 року. Кворум 100%. Порядок денний. 1. Обрання членів 
лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання 
голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на 
зборах.3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків 
Ревізійної комісії.5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.6. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 
рік.8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування 
Товариства.9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і 
затвердження його в новій редакції, уповноваження представників 
на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо держав-
ної реєстрації статуту.10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх 
Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положен-
ня про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «По-
ложення про виконавчий орган».11.Прийняття рішення про припи-
нення повноважень голови та членів Правління. РІШЕННЯ: 
Затвердити звіти Правління, Нанглядової ради та Ревізійної комісії 
та Річний звіт товариства за 2016 рік. Прибуток направити на по-
криття збитків минулих років. Змінити тип Товариства на «Приват-
не». Затвердити нове найменування: Приватне акціонерне товари-
ство «Вінницяоблпостач». Внести змін до Статуту та Положень і 
викласти їх в новій редакції, уповноважити директора забезпечити 
подання документів для державної реєстрації. Припинити повнова-
ження Правління в зв’язку із Статутними змінами.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному періоді не на-
раховувалися та не виплачувалися. Привілейованих акцій Емітент не 
випускав.

ПРиватне акціонеРне товаРиство  
«вінницЯоблПостаЧ»

ПовідоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента: ПУбліЧне акціонеРне то-
ваРиство «веРк»; 2. код за ЄДРПОУ: 30146198; 3. місцезнаходження: 
вул.Леніна, буд.144, м.Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, 19400; 4. 
міжміський код, телефон/факс 04735-2-56-93; 5. електронна поштова адреса – 
liana@klov.com.ua; 6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації : www.verk.ck.ua; 7. Вид особли-
вої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

14.04.2018 року Річними загальними зборами акціонерів були прийняті рі-
шення (протокол б/н від 14.04.2018 р.) про припинення повноважень членів 
Наглядової ради та Ревізійної комісії у зв’язку із закінченням терміну повнова-
жень та переобрання посадових осіб на новий срок, а саме:

Припинено повноваження членів Наглядової ради товариства у складі:
- Голова Наглядової ради Дробязко Юрій Геннадійович (згоди на розкриття 

паспортних даних не надано).
Перебував на посаді з 22.04.2017 р. по 14.04.2018 р., володіє часткою у 

статутному капіталі - 26,6665 %. Непогашеної судимості за посадові та корис-
ливі злочини не має;

- Член Наглядової ради Степанова Марина Петрівна (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Перебувала на посаді з 22.04.2017 р. по 
14.04.2018 р., часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Член Наглядової ради Колчева Раїса Михайлівна (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано).

Перебувала на посаді з 22.04.2017 р. по 14.04.2018 р., часткою у статутно-
му капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та ко-
рисливі злочини не має; 

- Член Наглядової ради Авнай Ірина Сергіївна (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). Перебувала на посаді з 22.04.2017 р. по 14.04.2018 р., 
часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини не має; - Член Наглядової ради Головачова Тетя-
на Петрівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Перебувала на 
посаді з 22.04.2017 р. по 14.04.2018 р., часткою у статутному капіталі товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

Обрано Наглядову раду товариства у складі:
- Голова Наглядової ради Дробязко Юрій Геннадійович (згоди на розкриття 

паспортних даних не надано). Посадова особа обрана на 3 роки. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посади: Голова Наглядової ради - ЗАТ «ВЕРК» , 
ПАТ «ВЕРК». Є акціонером, володіє часткою у статутному капіталі товариства – 
26,6665 %, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;

- Член Наглядової ради Степанова Марина Петрівна (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Посадова особа обрана на 3 роки. Протягом 
останніх п’яти років обіймала посаду: Керівник департаменту з адміністративно-
господарських питань -ТОВ «Форум-Менеджмент Груп». Часткою у статутному 
капіталі товариства не володіє, є представником акціонера - Школьніка Воло-
димира Яковича, що володіє 54,3695% акцій, непогашеної судимості за поса-
дові та корисливі злочини не має;

- Член Наглядової ради Колчева Раїса Михайлівна. (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Посадова особа обрана на 3 роки. Протягом 
останніх п’яти років обіймала посаду: Адміністратор ФОП Степанов К.Л. Част-
кою у статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера - 

Школьніка Володимира Яковича, що володіє 54,3695% акцій, непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини не має;

- Член Наглядової ради Авнай Ірина Сергіївна. (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). Посадова особа обрана на 3 роки. Протягом останніх 
п’яти років обіймала такі посади: менеджер з персоналу ТОВ «Аккорда», фахі-
вець регіонального відділу підбору та адаптації персоналу ТОВ «Нова Пошта», 
спеціаліст з підбору персоналу ТОВ «Стафф Сервіс Менеджмент». Часткою у 
статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера - Школь-
ніка Володимира Яковича, що володіє 54,3695% акцій, непогашеної судимості 
за посадові та корисливі злочини не має;

- Член Наглядової ради Головачова Тетяна Петрівна. (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Посадова особа обрана на 3 роки. Протягом 
останніх п’яти років обіймала такі посади: провідний бухгалтер ФОП Верниго-
ра В.А., бухгалтер ТОВ «Аккорда», бухгалтер ФОП Степанова М.П., бухгалтер 
ФОП Кондратенко В.М., бухгалтер ТОВ «Реал-Контакт», бухгалтер ТОВ «Офіс 
Менеджмент Груп», бухгалтер ТОВ «Форум-Менеджмент Груп». Часткою у ста-
тутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера - Школьніка 
Володимира Яковича, що володіє 54,3695% акцій, непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини не має.

Припинено повноваження членів Ревізійної комісії товариства у складі:
- Голова Ревізійної комісії - Коваль Валентин Володимирович (згоди на роз-

криття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 25.04.2015 р. по 
14.04.2018 р., часткою у статутному капіталі товариства не володіє, непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не має; - Член Ревізійної комісії - Горя-
ченкова Надія Вікторівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пере-
бувала на посаді з 25.04.2015 р. по 14.04.2018 р., часткою у статутному капіталі 
товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі не має;

- Член Ревізійної комісії - Осадчий Віктор Миколайович (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 25.04.2015 р. по 
14.04.2018 р., часткою у статутному капіталі товариства не володіє, непогаше-
ної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Обрано Ревізійну комісію товариства у складі:
- Голова Ревізійної комісії - Коваль Валентин Володимирович (згоди на роз-

криття паспортних даних не надано). Протягом останніх п’яти років обіймав 
посаду: юрисконсульт ТОВ «Форум – Менеджмент Груп», Посадова особа об-
рана на 5 років, часткою у статутному капіталі товариства не володіє, непога-
шеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;

- Член Ревізійної комісії - Горяченкова Надія Вікторівна (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Протягом останніх п’яти років обіймала посаду: 
Головний фахівець фінансового контролінгу з корпоративного управління 
ТОВ «Форум-Менеджмент Груп». Посадова особа обрана на 5 років, часткою 
у статутному капіталі товариства не володіє, непогашеної судимості за поса-
дові та корисливі не має; - Член Ревізійної комісії - Осадчий Віктор Миколайо-
вич (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останніх п’яти 
років обіймав посаду: тракторист-машиніст широкого профілю. Посадова осо-
ба обрана на 5 років, часткою у статутному капіталі товариства не володіє, 
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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

Генеральний директор  _____________  бондар о.і 
    (пілпис)  14.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 
I. Основні відомості про емітента: Повне найменування емітента: 

Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин», код за ЄДРПОУ:00238167; місцезнаходження:11700 Жи-
томирська обл-ть, Новоград-Волинський р-н, м.Новоград-Волинський 
вул. Шевченка,54, міжміський код та телефон емітента:(04141)52313; 2. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 16 квітня 2018 року; 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.nvsilmash.inf.ua; 4. Найменування: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896 ау-
диторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності; 5 Інфор-
мація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента 
проведені 27.04.2017р. Перелік питань, що розглядались на загальних 
зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.2.Затвердження по-
рядку денного (регламенту) проведення загальних зборiв3.Звiт Генераль-
ного директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-

риства за 2016 рiк. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.5. Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.6.Затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства,порядку розподiлу прибутку та та покриття збиткiв по 
пiдсумкам роботи за 2016 рiк. 7.Затвердження основних показникiв 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2017рiк 8.Внесення 
змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. 9.Внесення змiн та доповнень до Положень про Загальнi збори, 
Наглядову раду Товариства10.Припинення повноважень членiв Наглядо-
вої ради Товариства.11.Обрання нового складу Наглядової ради 
Товариства.12. Затвердження умов договорiв i розмiру винагороди з чле-
нами нового складу Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв з ними. Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного були наданi наглядовою радою товариства. Всi питання порядку 
денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi. Позачергові загальні 
збори не скликались, тому не првоводились 

6.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-
ти дивідендів не приймалось. 

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БМ БАНК», 33881201, 
01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
37/122, (044) 494-42-67

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

17.04.2018

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

http://www.bmbank.com.ua/ru/about_BM_Bank/
osoblіva_іnformatsіya/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РСМ 
УКРАЇНА», 21500646

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

Річні загальні збори акціонерів були 
проведені 26.04.2017р. Кворум 100%.
Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії річних 
Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ БАНК».
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів 
Акціонерів АТ «БМ БАНК».
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради АТ «БМ 
БАНК» про результати діяльності АТ «БМ 
БАНК» за 2016 рік.
4. Про розгляд звіту Правління про результа-
ти діяльності АТ «БМ БАНК» за 2016 рік.
5. Про розгляд і затвердження звіту 
Ревізійної Комісії АТ «БМ БАНК» за 2016 рік.
6. Про розгляд висновку зовнішнього 
(незалежного) аудитора ТОВ «РСМ Україна» 
за результатами аудиту фінансової звітності 
АТ «БМ БАНК» за 2016 рік і затвердження 
заходів щодо результатів його розгляду.
7. Про затвердження річного фінансового 
звіту АТ «БМ БАНК» за 2016 рік, розподіл 
прибутку і покриття збитку за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».
9. Про обрання Голови та членів Наглядової 
Ради АТ «БМ БАНК». Затвердження умов 
цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». Обрання 
особи, що уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».
10. Про дострокове припинення повноважень 
Голови та членів Ревізійної Комісії АТ «БМ 
БАНК»

11. Про обрання Голови та членів Ревізійної 
Комісії АТ «БМ БАНК».
12. Про затвердження Статуту АТ «БМ 
БАНК» в новій редакції. Надання повнова-
жень на підписання нової редакції Статуту 
АТ «БМ БАНК» і її державну реєстрацію.
13. Про затвердження Положення про 
Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ БАНК» в 
новій редакції.
14. Про затвердження Положення про 
Наглядову Раду АТ «БМ БАНК» в новій 
редакції.
15. Про затвердження Положення про 
Правління АТ «БМ БАНК» в новій редакції.
16. Про затвердження Положення про 
Ревізійну Комісію АТ «БМ БАНК» в новій 
редакції.
17. Про схвалення угод із заінтересованістю, 
укладених АТ «БМ БАНК» в період з 01 
травня 2016 року по 31 грудня 2016 року 
включно.
Порядок денний сформовано та затверджено 
рішенням Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». 
Інші особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного відсутні. 
Акціонери Збори визнано такими, що 
відбулися. З прийнятими на загальних зборах 
рішеннями, можна ознайомитись за 
посиланням: http://www.bmbank.com.ua/ua/
about_BM_Bank/korporativnoe_upravlenie

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

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1135028 1277698
Грошові кошти та їх еквіваленти 510270 535905
Кошти в інших банках 510270 535905
Кредити та заборгованість клієнтів 417812 675026
Усього зобов'язань 899816 1036383
Кошти банків 1965 3324
Кошти клієнтів 820515 961772
Усього власного капіталу та частка меншості 235212 241315
Статутний капітал 3281397 3281397
Чистий прибуток/(збиток) (186 103) (2 233 

599)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,01) (0,33)

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

(0,01) (0,33)

ПУбліЧне акціонеРне товаРиство «бМ банк»

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство «новоГРад-волинськиЙ Завод сiльГосПМашин»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Азовзовнiштранс"
2. Код за ЄДРПОУ 01860667
3. Місцезнаходження 87510, м. Марiуполь,  

вул. Корабельна, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0629)40-78-38 (0629)53-03-17

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

www.avt.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-

риства «Азовзовнiштранс», якi вiдбулися 16 квiтня 2018 року (Протокол 
№  31/2018) прийнято рiшення достроково припинити повноваження Голо-
ви наглядової ради товариства Єфiменка Федора Євгеновича з 16.04.2018 
року на пiдставi п.6 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». На 
посадi особа перебувала з 26.04.2016 року. Часткою у статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. 

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова осо-
ба не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азовзовнiштранс», якi вiдбулися 16 квiтня 2018 року (Протокол 
№ 31/2018) прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена 
наглядової ради товариства Валяєвої Людмили Павлiвни з 16.04.2018 
року на пiдставi п.6 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». На 
посадi особа перебувала з 26.04.2016 року. Часткою у статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. 

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова осо-
ба не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азовзовнiштранс», якi вiдбулися 16 квiтня 2018 року (Протокол 
№ 31/2018) прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена 
наглядової ради товариства Чижика Анатолiя Павловича з 16.04.2018 року 
на пiдставi п.6 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». На 
посадi особа перебувала з 26.04.2016 року. Володiє часткою у статутному 
капiталi товариства у розмiрi 0,1027%, розмiр пакета акцiї, якi належать 
особi – 2 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України 
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), поса-
дова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних пас-
порта.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азовзовнiштранс», якi вiдбулися 16 квiтня 2018 року (Протокол 
№ 31/2018) прийнято рiшення обрати Головою наглядової ради Єфiменка 
Федора Євгеновича з 17.04.2018 року термiном на 3 роки. Особа не 
володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi п’ять рокiв перебував на 

наступних посадах: з вересня 2012 – Директор ТОВ МТГ «Транспром»; з 
сiчня 2013 – заступник Генерального директора ТОВ «МТЕК 
«IнтерТрансСервiс», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини не має. Є представником акцiонера - ТОВ «МТГ «Транспром», що 
володiє 60,3289% статутного капiталу (розмiр пакета акцiй, якi належать 
ТОВ «МТГ «Транспром» – 1174 акцiї). 

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України 
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), поса-
дова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних пас-
порта.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Азовзовнiштранс», якi вiдбулися 16 квiтня 2018 року (Прото-
кол № 31/2018) прийнято рiшення обрати Членом наглядової ради това-
риства Таранюк Ольгу Альбертiвну з 17.04.2018 року термiном на 3 роки. 
Особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi п’ять 
рокiв перебувала на наступних посадах: з травня 2010 р. по теперiшнiй 
час – головний бухгалтер ДП з iноземними iнвестицiями «ЕСКО» (осно-
вне мiсце роботи); з вересня 2010 р. по теперiшнiй час – бухгалтер 
ТОВ «Азовська iнформацiйна компанiя» (за сумiсництвом); з сiчня 
2011 р. – бухгалтер ЗЕП «Азовiмпекс» у формi ТОВ (за сумiсництвом), з 
серпня 2017 р. по теперiшнiй час – в.о. головного бухгалтера ЗЕП 
«Азовiмпекс» у формi ТОВ (за сумiсництвом). Є представником 
акцiонера - ЗЕП «Азовiмпекс» у формi ТОВ, що володiє 7,7081% статут-
ного капiталу (розмiр пакета акцiй, якi належать ЗЕП «Азовiмпекс» у 
формi ТОВ – 150 акцiй). 

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова осо-
ба не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азовзовнiштранс», якi вiдбулися 16 квiтня 2018 року (Протокол 
№ 31/2018) прийнято рiшення обрати Членом наглядової ради товариства 
Чижика Анатолiя Павловича з 17.04.2018 року термiном на 3 роки. Частка, 
якою володiє особа у статутному капiталi – 0,1027%. Розмiр пакета акцiй, 
якi належать особi – 2 акцiї. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Останнi п’ять рокiв перебуває на посадi заступника Генерального директо-
ра ПрАТ «Азовзовнiштранс».

Є представником групи акцiонерiв – фiзичних осiб: Багаєва Валерiя 
Костянтиновича (володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 
20,4522%), Бегiм Володимира Iллiча (володiє часткою у статутному 
капiталi у розмiрi 3,8026%), Каретнiкової Яни Володимирiвни (володiє 
часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,2569%), Мельник Олександра 
Васильовича (володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,0513%), 
Новiкова Володимира Iвановича (володiє часткою у статутному капiталi у 
розмiрi 2,6721%),Осипова Iвана Iвановича (володiє часткою у статутному 
капiталi у розмiрi 2,2610%), Полiкаренко Анатолiя Леонiдовича (володiє 
часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,0513%), Фетiсової Наталi 
Євгенiвни (володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,9763%), Чи-
жика Анатолiя Павловича (володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 
0,1027%),Чиркiної Наталi Михайлiвни (володiє часткою у статутному 
капiталi у розмiрi 1,2846%), Широкова Iгоря Львовича (володiє часткою у 
статутному капiталi у розмiрi 0,0513%).

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України»
iii. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Багаєв Валерiй Костянтинович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

ПРиватне акцiонеРне товаРиство  
«аЗовЗовнiштРанс»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРиватне 
акцiонеРне товаРиство «ЯГотинське авто-
тРансПоРтне ПiдПРиЄМство 13251», 05538661, Толбу-
хіна 28, м.Яготин, Яготинський, Київська область, 07700, Україна, (04575)5-
11-55, 5-12-30. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://pratyatp13251.informs.net.ua/.4.Інформація про загальні збори - 
чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 88,19% до за-
гальної кількості голосів.Перелік питань, що розглядалися на загальних 

зборах:1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвер-
дження регламенту загальних зборів.2.Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвер-
дження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2017 
рік.3.Звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2016рік та затвердження Балансу станом на 01.01.2017 
року.4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 
2016рік.5.Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку Това-
риства за 2016рік.На зборах були розглянуті всі питання порядку денного 
та по кожному питанню були прийняті відповідні рішення.5.Інформація 
про дивіденди: дивіденди за звітний період не нараховувались і не випла-
чувались.

 керівник  Малиш а.а.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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до уваги акціонерів!
ПРиватне акціонеРне товаРиство «клавді-

ЄвськиЙ дослідно-ексПеРиМентальниЙ За-
вод» (місцезнаходження товариства: 07850, Київська обл., 
смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Калініна (перейм. Соборності), 4), ідентифі-
каційний код 00273927, далі-Товариство, повідомляє про проведення Річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства 22 травня 2018 року о 
10-00 за адресою : 07850 київська обл., смт. клавдієво-тарасове, 
вул. калініна (перейм. на соборності) 4, кабінет №1 (приймальна). 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 22 травня 2018 року з 09-30 до 10-00 за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 16 травня 2018 р. 

Порядок денний Річних загальних зборів акціонерів товариства 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних 
зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних загальних 
зборів акціонерів.

3. Затвердження звіту Генерального директора та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту Ревізора та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків, строку та по-

рядку виплати частки прибутку (дивідендів);
9. Про вирішення питань діяльності та управління ТОВ «КЛАВДІЄВ-

СЬКИЙ ДЕЗ», про відчуження частки у статутному капіталі (корпоратив-
них прав) ТОВ «КЛАВДІЄВСЬКИЙ ДЕЗ». 

10. Про відчуження основних фондів Товариства.
11. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є 

заінтересованість.
12. Про надання згоди на вчинення значних правочинів. Про схвален-

ня вчинених Товариством значних правочинів. Про надання попередньої 
згоди на вчинення значних правочинів. 

13. Про надання повноважень та доручень Генеральному директору, 
Наглядовій раді Товариства.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції та затвердження Статуту у новій редакції.

15. Припинення повноважень та обрання Ревізора.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних загальних 
зборів до дати проведення Річних загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою : 
07850 Київська обл., смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Калініна (перейм. на 
Соборності) 4, кабінет №1(приймальна) в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 
9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Пасльон Віктор 
Миколайович. Телефон для довідок : 04577-26-670. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2017 рік, тисяч гривень.
найменування показника Звітний 

період 2017
Попередній 
період 2016

Усього активів 3018 2399
Основні засоби 204 894
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 373 367
Сумарна дебіторська заборгованість 651 808
Грошові кошти та їх еквіваленти 290 3
Нерозподілений прибуток 320 427
Власний капітал 1428 1535
Статутний капітал 1096 1096
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1590 864
Чистий прибуток(збиток) 28 4
Середньорічна кількість акцій, шт 4383600 4383600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Голова Наглядової ради ПрАТ «КЛАВДІЄВСЬКИЙ ДЕЗ» ____ А.В.Пасльон

РіЧна інФоРМаціЯ  
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство «каРПаткУ-
РоРтбУд», код за ЄДРПОУ 04718527, Україна, 79040 м.Львiв вул.Ко-
нюшинна, 19, Тел. (032) 252-85-05.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 17.04.2018 р.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: karpatkurortbud.emiti.net

4. найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.і.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство 
«Iнформаудит», ЄДРПОУ 31058616.

5. інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено чергові загальні збори. Загальнi збори 

акцiонерiв скликано за рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол 
вiд 16 березня 2017 року). Порядок денний: 1) Про обрання лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Карпаткурортбуд».2)Про обран-
ня Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Карпаткурорт-
буд. 3)Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Карпаткурортбуд».4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товари-
ства за 2016 рiк. 5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради Товариства про роботу за 2016 р.6)Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк.7)Про затвердження рiчного звiту, балансу Товариства за 2016 
рiк.8)Про порядок розподiлу прибутку за 2016 рiк та покриття 
збиткiв.9) Про затвердження основних напрямкiв роботи та фiнансового 
плану ПАТ «Карпаткурортбуд» на 2017 рiк. 10)Про вiдкликання членiв На-
глядової ради Товариства.11)Обрання членiв Наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товари-
ства та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв. 
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

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

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство 
«дiбРова»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Дiброва», 22375137, 80200, Львівська обл., м. Радехiв, вул. Виткiвська,26, 
0325521302. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018р.

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

4. Інформація про загальні збори: не скликались.
5. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
6. Найменування аудиторської фірми: ПП «Аудит Плюс», код ЄДРПОУ 

13806992, 79058 Україна, м. Львiв, вул.Жовківська,22

ЗакРите акцiонеРне товаРиство 
«ЖовкiвськиЙ «аГРотехсеРвiс»

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Закрите акцiонерне то-
вариство «Жовкiвський «Агротехсервiс», ЄДРПОУ 00905480, Україна 
Львівська обл. Жовкiвський р-н р-н 80362 смт. Куликiв вул. Шевченка,65, 
тел.0325231833. 

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 11.04.2018р. 

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: д/в

Генеральний директор  лень Ярослава василiвна
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РіЧна інФоРМаціЯ  
за 2017рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: 

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«ватУтiнське автотРансПоРтне 

ПiдПРиЄМство - 2362», 
01350417, 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне, вул. Транспортна,2, 
(04740) 6 - 24 - 11; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: atp2362.pat.ua

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«тоРГовиЙ центР «соФот»

РіЧна інФоРМаціЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СОФОТ», 
21383123, Україна Черкаська обл. Соснiвський, р-н 18002 м. Черкаси, ву-
лиця Благовiсна, буд. 213, 0472-54-07-02

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 17.04.2018року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: vatsofot.jimdo.com

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«ЧоРнобаЇвськиЙ Завод 

ПРодтоваРiв», 
00380764, 19900, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н , смт. Чорнобай , 
вул. Центральна, буд. 177, (04739) 2-20-69; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: chernobayprodtovary.pat.ua

РіЧна інФоРМаціЯ  
за 2017рік

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

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

які здійснили приватне (закрите)  
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: 
ПРиватне акцiонеРне товаРиство «сПiльне 

ПiдПРиЄМство аГРоiнт», 
05399834, 18029, Черкаська обл., м Черкаси, вул. Сумгаїтська,3А, 
(0472) 56-13-06;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: agroint.pat.ua

РіЧна інФоРМаціЯ за 2017рік емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: ПУблiЧне акцiонеРне товаРи-
ство «цибУлiвсiльМаш», 05789156, 19114, Черкаська обл., 
Монастирищенський р-н, смт Цибулiв, вул. Гагарiна, 30 А, (04746) 2-54-43.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018р.; 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: tsibulivsilmash.pat.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 «КООП-АУДИТ», 21385106. 
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв не 
скликались у зв'язку з тим, що Товариство знаходиться в стадiї лiквiдацiї. 
Для ухвалення, в разi необхiдностi, рiшень, необхiдних для реалiзацiї 
певних етапiв лiквiдацiї, - скликаються позачерговi загальнi збори.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів, протя-
гом звітного періоду, не приймалось.

РіЧна інФоРМаціЯ  
за 2017рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«аМУР», 

14192196, 18029, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси,  
вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 2; (0472) 63-89-86;,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: amur.pat.ua

ПРиватне  
акціонеРне товаРиство 

«тУльЧинМіЖРаЙаГРотехсеРвіс»
РіЧна інФоРМаціЯ еМітента цінних ПаПеРів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Тульчинміжрайагротехсервіс», місцезнаходження 23642, Вінницька об-
ласть, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27А, Код 
за ЄДРПОУ 00902228, міжміський код та телефон (04335)38546. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії – 17.04.2018 року. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http// www.00902228.pat.ua. 

4. Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит», ЄДРПОУ 30687076.
5.Чергові загальні збори відбулися 27.04.2017 року. Кворум зборів 

100%. Порядок денний. 1. Обрання членів лічильної комісії річних загаль-
них зборів акціонерів.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затверджен-
ня порядку голосування на зборах. 3. Звіт директора про фінансово-
господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків 
Ревізора. 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Про 
розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення. РІШЕННЯ: Завтердити звіти органів управлін-
ня Товариства, річний звіт та розподіл прибутку за 2016 рік. Прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 
періоді з 27.04.2017 року по 27.04.2018 року, граничною сумою 
5000,00 тис.грн.

6. Інформація про дивіденди: Згідно з рішеннм загальних зборів акціо-
нерів дивіденди у попередньому та звітному періодах не нараховувалися 
та не виплачувалися. Привілейованих акцій Емітент не випускав.
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство 
«одесавтотРанс», 22479374, 65039 
одеська область Приморський м. одеса 
транспортна, 5, 0487207534

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

17.04.2018р.

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

http://www.avtovokzal.od.ua/

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

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«аудиторська фiрма «актив», 32635145

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 30.04.2016р.
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства 
скликанi черговi загальнi збори Товариства та 
затверджено порядок денний:1. Обрання 
членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, 
прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв.3. Звiт 
виконавчого органу Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства у 2015 роцi та його затвердження.4. Звiт 
та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по 
звiту та балансу Товариства за 2015 рiк та його 
затвердження.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть у 2015 роцi та його затвердження.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, 
звiту виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з 
урахуванням вимог, передбачених чинним 
законодавством.
9. Внесення змiн до статуту Товариства 
шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10. Внесення змiн до положень Товариства 
«Про загальнi збори», «Про наглядову раду».
11. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття рiшення, та надання вiдповiдних 
повноважень.
12. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства.13. Про припи-
нення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.14. Обрання членiв Наглядової 
ради Товариства.15. Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.Пропозицiї до перелiку 
питань до порядку денного не подавались.За 
результатами розгляду порядку денного 
прийнято такi рiшення:1. Обрати лiчильну 
комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi 3-х осiб: 
Лисенко Наталiя Юрiївна, Протченко Олек-
сандр Валерiйович, Ковальчук Iрина Iванiвна. 
Припинити повноваження членiв Лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв пiсля оголошення 
Головою загальних зборiв повiдомлення про 
закриття Загальних зборiв.2. Загальнi збори 
провести згiдно iз порядком денним вiдповiдно 
до рiшень Наглядової ради Товариства вiд 
14.03.2016 р. та 19.04.2016 року.3. Затвердити

звiт в.о. директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2015 
роцi.4. Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної 
комiсiї Товариства по звiту та балансу 
Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт 
Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 
2015 роцi.6. Визнати роботу Наглядової ради, 
Ревiзiйної комiсiї та в.о. директора Товариства 
у звiтному перiодi задовiльною.7. Затвердити 
Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
8. Розподiл прибутку не проводити. Вiдповiдно 
до вимог чинного законодавства прибуток 
звiтного перiоду направити на покриття збиткiв 
минулих рокiв.9. Внести змiни до статуту 
Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй 
редакцiї.10. Внести змiни до положень 
Товариства «Про загальнi збори», «Про 
наглядову раду», виклавши їх в новiй редакцiї. 
Затвердити положення Товариства «Про 
загальнi збори», «Про наглядову раду» в новiй 
редакцiї.11. На пiдставi ст. 70 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» прийняти рiшення 
про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення, граничною сукупною вартiстю 
150 000 000 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень 
щодо: отримання та надання Товариством 
кредитiв, позик; надання Товариством в застави 
(iпотеку) рухомого та нерухомого майна, 
майнових прав, товарiв в оборотi; укладання 
Товариством договорiв поруки; закупiвлi 
Товариством товарiв (робiт, послуг) за державнi 
кошти; замовлення Товариством пiдрядних 
робiт; перевезення Товариством пасажирiв, 
надання транспортних послуг; купiвлi Товари-
ством нерухомого та рухомого майна; продажу 
Товариством нерухомого та рухомого майна; 
найму (оренди) Товариством нерухомого та 
рухомого майна; передачi Товариством в 
оренду (найм) рухомого та нерухомого майна. 
Укладення кожного правочину, визначеного цим 
рiшенням, повинно вiдбуватись виконавчим 
органом Товариства лише за погодженням 
Наглядової Ради Товариства.12. Припинити 
повноваження наступних членiв наглядової 
ради Товариства: Глчян Левон Карапетович, 
Шилiнговська Надiя Вiкторiвна, Акопян Вазген 
Рудiкович, Сардарян Рубiна Рубенiвна, 
Сардарян Карiне Рафiкiвна, Сардарян Сурен 
Хачатурович.13. Припинити повноваження 
наступних членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: 
Карауш Надiя Петрiвна, Акопджанян Роман 
Драстаматович, Сардарян Вiталiй 
Станiславович.14. Обрати членами Наглядової 
ради Товариства наступних осiб:
Сардарян Сурен Хачатурович, Сардарян 
Карiне Рафiкiвна, Сардарян Миколай 
Хачатурович, Сардарян Рубiна,Шилiнговська 
Надiя Вiкторiвна, Жуковський Анатолiй 
Вiкторович, Григорьянц Карен Грантович. 
15. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства наступних осiб:Сардарян Вiталiй 
Станiславович,Акопджанян Роман 
Драстаматович,Карауш Надiя Петрiвна.

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

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

ємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 38894 67835
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2984 14457
Довгострокові фінансові інвестиції 8116 9884
Запаси 2 315
Сумарна дебіторська заборгованість 24835 28382

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство «одесавтотРанс»



№74, 18 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

83

Грошові кошти та їх еквіваленти 1744 1867
Власний капітал -242036 -178888
Статутний капітал 1334 1334
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-246726 -183578

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 204588 158123
Поточні зобов'язання і забеспечення 76342 88600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -11.8235274 -13.2692872
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-11.8235274 -13.2692872

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5336986 5336986
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Генеральний директор____________ Жикова iрина сергiївна

ПРиватне акцiонеРне товаРиство 
«сколiвськиЙ аГРотехсеРвiс»

РіЧна інФоРМаціЯ  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування у офіційному 

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Сколiвський Агротехсервiс», 03753160, 82613 Львiвська область , 
Сколiвський р-н, смт. Верхнє Синьовидне, вул.Сiчових Стрiльцiв,205, 
(03251) 34442. 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: skoleagro.pat.ua

ПРиватне  
акціонеРне товаРиство 

«енеРГотехнолоГіЇ»
РіЧна інФоРМаціЯ 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРиватне акціонеРне товаРи-
ство «енеРГотехнолоГіЇ», 33833671, вул. Окружна, 127, м. Кривий 
Ріг, Днiпропетровська область, 03113, Україна, (044)569-20-99

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018 року.

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

РіЧна інФоРМаціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акціонеРне 
товаРиство  
«УМань-сеРвіс» , 
код ЄДРПОУ - 14204657, вул. Білогру-
дівська 1/6 А, м. Умань, Черкаська 
обл., 20300, тел. (04744) 3-95-91

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

16.04.2018 р.

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

umanservis.at24.com.ua

ПРиватне  
акціонеРне товаРиство  

«л-каПітал»
РіЧна інФоРМаціЯ 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРиватне акціонеРне товаРи-
ство «л-каПітал», 32735854, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 36 
(літера А), тел. (044) 586-61-71

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.l-kapital.com.ua

Річна інформація емітента за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента сiльськоГосПодаРське 
ПРиватне акцiонеРне товаРиство «нива», 03737310 
Волинська обл., Луцький р-н, 45612, смт.Торчин, вул..Незалежності, 2а - 0332 
791895 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію nuva26.wix.com/index 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 «Київ-Аудит 2000», 21642796 
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство). 12.09.2017 проведені загальні позачергові збори акці-
онерів.Збори скликались за ініціативи акціонерів СГ ПАТ «Нива», які сукупно є 
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.На порядок денний 
позачергових загальних зборів вирішили винести наступні питання:1. Про об-
рання Голови та секретаря, Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
Товариства.2. Про затвердження порядку та регламенту проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства.3. Про розгляд та затвердження звіту Директора 
Товариства за 2015 рік, за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства.4. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової 
ради СГ ПАТ «Нива» за 2015, за 2016.5.Про затвердження річного звіту СГ ПАТ 
«НИВА» за 2015 рік, за 2016 рік.6. Про затвердження розподілу прибутку/по-
криття збитків СГ ПАТ «НИВА» за 2015 рік, за 2016 рік.7. Про прийняття рішен-
ня про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне 
акціонерне товариство. Про зміну найменування Товариства.8. Про внесення 
змін до Статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редак-
ції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту у новій редакції.9. 

Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Нагля-
дової ради СГ ПАТ «НИВА».10. Про обрання членів Наглядової Ради 
Товариства.11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради.12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством. Інших пропозиції акціонерів щодо порядку ден-
ного не надходило.Результати розгляду питань порядку денного-по кожному 
питанню порядку денного рiшення прийнято.Прийняті рушення:1.Обрано Голо-
ву загальних та Загальних зборів акціонерів Товариства.2.Затверджено поря-
док та регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.3. Роботу 
Директора за звітний період визнати задовільною, звіт про результати діяльнос-
ті за 2015 рік, за 2016 рік затвердити. 4. Роботу Наглядової ради СГ ПАТ «Нива» 
у 2015 р., у 2016 р. визнати задовільною, звіт Наглядової ради СГ ПАТ «Нива» 
про роботу у 2015 р., 2016 р. затвердити. 5. Затвердити річний звіт СГ ПАТ 
«НИВА» за 2015 рік, за 2016 рік. 6.За результатами діяльності Товариства за 
2015 рік та 2016 рік дивідендів не нараховувати та не виплачувати, прибуток за 
2015 рік та за 2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів та попо-
внення обігових коштів.7.Змінити тип Товариства із публічного акціонерного то-
вариства на приватне акціонерне товариство. 8.Затвердити зміни до Статуту 
Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердити нову ре-
дакцію Статуту.9.Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради 
СГ ПАТ «НИВА» у повному складі.10.Обрати нових членів Наглядової Ради 
Товариств.11.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради, встановити, що робота членів Наглядової 
ради здійснюється на громадських засадах (безоплатно). 12.Надати попередню 
згоду (схвалення) на вчинення СГ ПАТ «Нива» у ході поточної господарської ді-
яльності в період до скликання наступних чергових зборів акціонерів значних 
правочинів.
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1.Повне найменування емітента ПУблiЧне акцiонеРне 
товаРиство «ЖитоМиРськиЙ Завод 
«шлЯхiндУстРiЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 
03443726, місцезнаходження 10031, м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, 
буд.42, міжміський код та телефон емітента 0412 510844. 2.Дата розкрит-
тя повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 17 квітня 2018 року. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію www.shliahindustriya.ho.ua. 

4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фір-
ма «Наталія», ідентифікаційний код юридичної особи  33253896. 5.Інфор-
мація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 
14.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Об-
рання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря Загальних зборiв. 
Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3.Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (Правлiння) 

Товариства за 2016 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. За-
твердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6.Затвер-
дження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Розподiл (покриття) збиткiв 
Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 роцi. 8. Прийняття 
рiшення про припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9.Про обрання кiлькiсного складу членiв На-
глядової ради, визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. 
Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою i члена-
ми Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядо-
вої ради.  10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розгля-
далися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6.Інфор-
мація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Голова правлiння ____________ Черпiцький олег Зенович

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 това-
Риство ЧеРнiГiвське обласне ПiдПРиЄМство ав-
тобУсних станцiЙ 17499, 03119552, 14000, Чернігівська обл.. , м. 
Чернiгiв, вул. Мстиславська буд. 57 (0462)67-50-91,

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.opaschernigiv.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РФС-
АУДИТ», 31275766

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Загальні збори акціонерів: дата прове-
дення 30.03.2017. Кворум 71,9%

Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голо-

сування.
3. Затвердження звiту дирекцiї про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi ПАТ «ЧОПАС 17499» за 2016рiк та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi у 2017 роцi.

4. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку i збиткiв То-
вариства за 2016 рiк.

5. Затвердження звiту наглядової ради Товариства.
6. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ЧОПАС 17499» у 2016 роцi.
7. Припинення повноважень наглядової ради.
8. Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
9. Обрання наглядової ради.
10. Обрання ревiзiйної комiсiї.
За результатами проведених зборiв затвердженi всi питання, якi 

передбаченi порядком денним зборiв.
Позачергові загальні збори акціонерів: дата проведення 15.11.2017. 

Кворум 71,9%. Рішення про проведення зборів прийнято на спільному за-
сіданні дирекції та наглядової ради. 

Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голо-

сування.
3. Звiт дирекцiї про роботу ПАТ «ЧОПАС 17499» за звiтний перiод.
4. Припинення повноважень директора та дирекцiї.
5. Обрання директора i дирекцiї.
За результатами проведених зборiв затвердженi всi питання, якi 

передбаченi порядком денним зборiв.
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 6585 5965
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1749 1948
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33 16
Сумарна дебіторська заборгованість 82 529
Грошові кошти та їх еквіваленти 4721 3472
Власний капітал 3466 3338
Статутний капітал 414 414
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2948 2820
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3119 2627
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.07724 0.17137
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.07724 0.17137

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1657240 1657240
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРиватне  
акціонеРне товаРиство «дРаГінвест»

РіЧна інФоРМаціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРиватне акціонеРне товаРи-
ство «дРаГінвест», 31031259, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, 
тел. (044) 236-04-57.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17 квітня 2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.31031259.smida.gov.ua

ПРиватне  
акціонеРне товаРиство 

«сПецтехніка»
РіЧна інФоРМаціЯ 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРиватне акціонеРне товаРи-
ство «сПецтехніка», 04590228, 02160, м.Київ, вул. Каунаська, 13, 
тел. (044) 558-66-52

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.zvit.spt.kiev.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найме-
нування емітента, 
код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходжен-
ня, міжміський код 
та телефон емі-
тента

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i 
проектно-конструкторський iнститут атомного та 
енергетичного насособудування" , 00220477 Сумська 
Сумський 40003 м Суми 2-га Залiзнична, 2 (0542) 
25-13-71

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

17.04.2018

3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтер-
нет, на якій розмі-
щено регулярну 
річну інформацію

vniiaen.sumy.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ 
аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної осо-
би - підприємця), 
якою проведений 
аудит фінансової 
звітності

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю«Сумикооп-аудит», 30267686 

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

Вид загальних зборів -позачергові. Проведення 
загальних зборів акціонерів відбулося 20.01.2017р., 
кворум склав 99.8488%, до загальної кількості голосів
По питанню N 1 «Обрання членiв лiчильної комiсiї для 
забезпечення проведення голосування на загальних 
зборах товариства.» порядку денного:
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю, для забезпечення проведення 
голосування на позачергових загальних зборах 
товариства, у такому складi:
Голова лiчильної комiсiї: Бугаєнко В’ячеслав Юрiйович 
- начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу 
ПАТ «ВНДIАЕН».
Члени лiчильної комiсiї:
Токарєв Олексiй Володимирович - заступник начальни-
ка вiддiлу планування та економiчного аналiзу ПАТ 
«ВНДIАЕН»;
Литвиненко Свiтлана Василiвна - юрисконсульт 
юридичного бюро ПАТ «ВНДIАЕН»;
Секретар лiчильної комiсiї:
Глуховцева Наталiя Олександрiвна - завiдуюча 
договiрного вiддiлу № 9 ПАТ «ВНДIАЕН».
Повноваження лiчильної комiсiї вважати припиненими 
пiсля виконання покладених на неї обов’язкiв в повному 
обсязi.
По питанню N 2 «Обрання голови та секретаря 
позачергових загальних зборiв Товариства.» порядку 
денного:
Вирiшили:
1. Обрати головою позачергових загальних зборiв 
товариства: Денисенка Романа Вiкторовича – корпора-
тивного секретаря ПАТ «ВНДIАЕН».
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборiв 
товариства: Литвиненко Свiтлану Василiвну - юрискон-
сульта юридичного бюро ПАТ«ВНДIАЕН».
По питанню N 3 «Затвердження порядку ведення 
(регламенту) позачергових загальних зборiв Товари-
ства.» порядку денного:
Вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 
позачергових загальних зборiв Товариства (далi – збо-
ри):
Звiт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звiт Наглядової ради, звiт Ревiзiйної комiсiї та iншi 
доповiдi по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторнi виступи – до 2 хв.

Вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв – до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в 
письмовому виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера 
(ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, 
поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного 
проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування 
(крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти 
голосування за кожний проект рiшення (написи «за», 
«проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та 
винесення Головою зборiв цього питання на голосування, 
акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: 
одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для 
вирiшення кожного з питань, винесених на голосування 
на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. 
Пiд час проведення кумулятивного голосування 
загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на 
кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. 
Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином 
голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж 
кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi 
за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу 
кiлькiсть голосiв.
Обрання персонального складу Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням 
кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i 
обраними вважаються тi кандидати, якi набрали 
найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з 
iншими кандидатами.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку 
денного акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй комiсiї 
свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає 
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати 
голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, 
якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товари-
ством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника 
акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не 
пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у 
бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта 
голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також 
визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер (представ-
ник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть 
голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не 
враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Бюлетень для голосування засвiдчується печаткою 
акцiонерного товариства.
По питанню N 4 «Звiт генерального директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду.» порядку денного:
Вирiшили:
Звiт генерального директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк взяти 
до вiдома.
По питанню N 5 «Звiт наглядової ради Товариства про 
роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду.» порядку денного:
Вирiшили:
Звiт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк 
взяти до вiдома.
По питанню N 6 «Звiт ревiзiйної комiсiї про роботу за 
2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 
2015 рiк.» порядку денного:
Вирiшили:
Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 
рiк взяти до вiдома.

ПУблiЧне акцiонеРне товаРиство “наУково-дослiдниЙ i ПРоектно-констРУктоРськиЙ 
iнститУт атоМноГо та енеРГетиЧноГо насособУдУваннЯ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

86

По питанню N 7 «Затвердження рiчного звiту Товари-
ства за 2015 рiк.» порядку денного:
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, з 
урахуванням обставин, що стали пiдставою для вислов-
лення Аудиторської компанiї - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.» умовно-позитивної 
думки пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi 
Товариства за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
По питанню N 8 «Визначення основних напрямiв 
дiяльностi Товариства на 2016 рiк.» порядку денного:
Вирiшили:
Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 
2016 рiк.
По питанню N 9 «Розподiл прибутку Товариства, в тому 
числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 
результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi.» 
порядку денного:
Вирiшили:
1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товари-
ством за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2015 роцi, з урахуванням Закону України 
«Про управлiння об’єктами державної власностi» та 
Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 
2016 року № 228 «Про затвердження базового 
нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямову-
ється на виплату дивiдендiв за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi 
господарських товариств, у статутному капiталi яких є 
корпоративнi права держави», наступним чином:
- 75 % – до фонду виплати дивiдендiв, у тому числi на 
державну частку у розмiрi 85125,00 грн;
- 5% – на формування резервного капiталу;
- 20 % – на провадження iнiцiативної наукової i 
науково-технiчної дiяльностi, фiнансування iнновацiй та 
розширення власної матерiально-технiчної бази.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за 
пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк у розмiрi  
170 250 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього 
рiшення Товариством було здiйснено вiдрахування вiд 
чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуваннi 
та сплатi дивiдендiв на державну частку.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється 
Товариством через депозитарну систему України в 
порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку.
По питанню N 10 «Внесення змiн до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його в новiй редакцiї.» 
порядку денного:
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити голову та секретаря зборiв пiдписати 
Статут Товариства у новiй редакцiї.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (з 
правом передоручення) здiйснити в установленому 
законодавством порядку державну реєстрацiю нової 
редакцiї Статуту Товариства.
По питанню N 11 «Внесення змiн до внутрiшнiх 
положень.» порядку денного:
Вирiшили:
1. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту 
Товариства, вважати таким, що втратило чиннiсть 
Положення про Генерального директора ПАТ 
«ВНДIАЕН».
2. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту 
Товариства, вважати таким, що втратило чиннiсть 
Положення про Наглядову раду ПАТ «ВНДIАЕН».
3. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту 
Товариства, вважати таким, що втратило чиннiсть 
Положення про Загальнi збори ПАТ «ВНДIАЕН».
4. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту 
Товариства, вважати таким, що втратило чиннiсть 
Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ВНДIАЕН».
По питанню N 12 «Прийняття рiшення про припинення 
повноважень Наглядової ради Товариства у повному 
складi.» порядку денного:
Вирiшили:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства 
у повному складi

По питанню N 13 «Обрання членiв наглядової ради 
товариства.» порядку денного:
Вирiшили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1. Попова Дмитра Сергiйовича – представника 
акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України.
2. Лепявко Iрину Миколаївну – представника акцiонера 
Товариства, юридичної особи – Фонду державного 
майна України.
3. Зюзь Тетяну Iванiвну – представника акцiонера 
Товариства, юридичної особи – Фонду державного 
майна України.
4. Ямбуренка Володимира Миколайовича – представни-
ка юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» - акцiонера товариства.
5. Соколова Олега Анатолiйовича - представника 
юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» - акцiонера товариства.
6. Пейкова Вячеслава Петровича - представника 
юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» - акцiонера товариства.
По питанню N 14 «Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами 
наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
наглядової ради Товариства» порядку денного:
Вирiшили:
1. Затвердити умови цивiльно – правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства.
2. Надати Генеральному директору Товариства 
повноваження на пiдписання цивiльно – правових 
договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства.
Вид загальних зборів -чергові. Проведення загальних 
зборів акціонерів відбулося 11.04.2017р., кворум склав 
99.8488%, до загальної кількості голосів
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних 
зборiв Товариства.
вирiшили:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю, для забезпечення 
проведення голосування на рiчних загальних зборах 
товариства, у такому складi:
Голова лiчильної комiсiї: Бугаєнко В’ячеслав Юрiйович 
- начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу 
ПАТ «ВНДIАЕН».
Члени лiчильної комiсiї:
Токарєв Олексiй Володимирович - заступник начальни-
ка вiддiлу планування та економiчного аналiзу  
ПАТ «ВНДIАЕН»;
Литвиненко Свiтлана Василiвна - юрисконсульт  
II категорiї юридичного бюро ПАТ «ВНДIАЕН»;
Секретар лiчильної комiсiї:
Глуховцева Наталiя Олександрiвна - завiдуюча 
договiрного вiддiлу ПАТ «ВНДIАЕН».
1.2. Повноваження лiчильної комiсiї вважати припине-
ними пiсля виконання покладених на неї обов’язкiв в 
повному обсязi.
2.Затвердження порядку проведення (регламенту) 
рiчних загальних зборiв Товариства.
вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 
рiчних загальних зборiв Товариства (далi – збори):
Звiт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звiт Наглядової ради, звiт Ревiзiйної комiсiї та iншi 
доповiдi по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторнi виступи – до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв – до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в 
письмовому виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера 
(ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, 
поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна 
черговостi розгляду питань порядку денного 
здiйснюється Головою загальних зборiв.
Голосування на зборах з питань порядку денного 
проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування 
(крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти



№74, 18 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

87

голосування за кожний проект рiшення (написи «за», 
«проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та 
винесення Головою зборiв цього питання на голосуван-
ня, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосуван-
ня.
Голосування на зборах проводиться за принципом: 
одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для 
вирiшення кожного з питань, винесених на голосування 
на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. 
Пiд час проведення кумулятивного голосування 
загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на 
кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. 
Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином 
голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж 
кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi 
за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу 
кiлькiсть голосiв.
Обрання персонального складу Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням 
кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i 
обраними вважаються тi кандидати, якi набрали 
найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з 
iншими кандидатами.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку 
денного акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй комiсiї 
свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає 
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати 
голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, 
якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товари-
ством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника 
акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не 
пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у 
бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта 
голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також 
визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер (представ-
ник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть 
голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не 
враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх 
видачею акцiонеру (його представнику) пiд час його 
реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах 
пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою 
акцiонерного товариства.
3.Звiт Генерального директора Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду.
вирiшили:
Звiт генерального директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк взяти 
до вiдома.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
вирiшили:
Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк 
взяти до вiдома.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 
рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та 
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк.
вирiшили:
Рiшення не прийнято.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, з 
урахуванням обставин, що стали пiдставою для 
висловлення Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-
финанси» умовно-позитивної думки пiд час проведення 
аудиту фiнансової звiтностi за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
7.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства 
на 2017 рiк.
вирiшили:

Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 
2017 рiк..
8.Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 
2017 – 2018 роки.
вирiшили:
Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2017 - 
2018 роки:
-провадження Товариством ринкової дiяльностi, 
забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощу-
вання темпiв господарської дiяльностi.
9.Створення фонду технiчного переоснащення 
Товариства.
вирiшили:
Створити фонд технiчного переоснащення Товариства 
за рахунок прибутку у розмiрi 1 % вiд статутного 
капiталу Товариства, передбачивши, що кошти цього 
фонду можуть використовуватися виключно за 
погодженням з наглядовою радою Товариства.
Фонд технiчного переоснащення формувати шляхом 
щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку у розмiрi, 
який встановлюється рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв.
10.Розподiл прибутку Товариства та затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог 
законодавства, вiдповiдно до результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
вирiшили:
1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товари-
ством за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2016 роцi, з урахуванням Закону України 
«Про управлiння об’єктами державної власностi» та 
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затверджен-
ня базового нормативу вiдрахування частки прибутку, 
що спрямовується на виплату дивiдендiв за результата-
ми фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi 
господарських товариств, у статутному капiталi яких є 
корпоративнi права держави», наступним чином:
- 50 % – до фонду виплати дивiдендiв;
-5 % – на формування резервного капiталу;
-5 % - на формування фонду технiчного  
переоснащення ;
-40 % – на провадження наукової та науково-технiчної 
дiяльностi та розвиток матерiально-технiчної бази, 
необхiдної для проведення наукових дослiджень i 
науково-технiчних (експериментальних) розробок.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за 
пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк у розмiрi 
135,00000 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється 
Товариством через депозитарну систему України в 
порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку.
11.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування 
товариства.
вирiшили:
Оскiльки вiдповiдно до ч. 5 ст. 42 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» рiшення загальних зборiв з 
питання щодо прийняття рiшення про змiну типу 
товариства, приймається бiльш як трьома чвертями 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з 
вiдповiдного питання акцiй, то згiдно пiдсумкiв голосу-
вання по питанню N 11 «Прийняття рiшення про змiну 
типу та найменування товариства.» рiшення не 
прийнято.
12.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї.
вирiшили:
Оскiльки вiдповiдно до ч. 5 ст. 42 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» рiшення загальних зборiв з 
питання щодо внесення змiн до статуту товариства, 
приймається бiльш як трьома чвертями голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного 
питання акцiй, то згiдно пiдсумкiв голосування по 
питанню N 12 «Внесення змiн до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новiй редакцiї.» рiшення не 
прийнято.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
вирiшили:
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Припинити повноваження Наглядової ради Товариства 
у повному складi
14.Обрання членiв Наглядової ради товариства.
По чотирнадцятому питанню порядку денного вирiшили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1.Гриненко Риту Леонiдiвну – представника акцiонера 
Товариства, юридичної особи – Фонду державного 
майна України.
2.Лепявко Iрину Миколаївну – представника акцiонера 
Товариства, юридичної особи– Фонду державного 
майна України.
3.Павлюк Наталiю Василiвну – представника акцiонера 
Товариства, юридичної особи– Фонду державного 
майна України.
4.Ямбуренка Володимира Миколайовича – представни-
ка юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» - акцiонера товариства.
5.Соколова Олега Анатолiйовича - представника 
юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» - акцiонера товариства.
6.Пейкова Вячеслава Петровича - представника 
юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» - акцiонера товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства.
вирiшили:
1. Затвердити умови цивiльно – правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства.
2. Надати керiвнику виконавчого органу Товариства 
повноваження на пiдписання цивiльно – правових 
договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства.
16.Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
вирiшили:
Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства 
у повному складi.
17. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
вирiшили:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1.Тарасову Ольгу Германiвну – представника акцiонера 
Товариства, юридичної особи – Фонду державного 
майна України.
2.Фонд державного майна України – юридична особа - 
акцiонер Товариства.
3.Левина Максима Євгеновича - представника 
юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» - акцiонера товариства.
18.Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
Товариством значного правочину та правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть.
вирiшили:
Рiшення не прийнято.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, скликанi на 
20.10.2017,початок о 15 год. 00 хв., є такими, що не 
вiдбулись,оскiльки кворум Загальних зборiв ВIДСУТНIЙ 
( зареєструванi представники акцiонерiв в кiлькостi  
2 особи iз загальною кiлькiстю 21 431 512 голосiв, що 
складає 48,7461 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв Товариства)

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього 
 періоду

У звітному періоді

за 
прости-

ми 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими акціями за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

0 0 213629.21 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

0 0 0.00475 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 206354.96 0

Дата 
складання 
переліку осіб, 
які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

31.03.2017

Дата виплати 
дивідендів

07.04.2017/77393.99грн
21.09.2017/61369.69грн

Опис На позачергових загальних зборах акцiонерiв вiд 20 сiчня 
2017 року було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв 
за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв – 31.03.2017 . Дивiденди були сплаченi 
акцiонерам: 22.06.2016 – 85,125 тис. грн.. (на державну 
частку за 2015 рiк).
строк виплати дивiдендiв за 2015 рiк з 03.04.2017 по 
20.07.2017 через депозитарну систему України.
Нарахування та виплату дивiдендiв необхiдно здiйснити не 
пiзнiше 20.07.2017 в повному обсязi пропорцiйно всiм 
особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через 
депозитарну систему України в порядку, встановленому 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку.
На чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 
11.04.2017 (протокол № 10) було прийнято рiшення про 
виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi у 2016 роцi.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2016 
роцi – 30.06.2017.
Строк виплати дивiдендiв з 01.07.2017 по 01.10.2017 через 
депозитарну систему України.
Нарахування та виплату дивiдендiв необхiдно здiйснити не 
пiзнiше 01.10.2017 в повному обсязi пропорцiйно всiм 
особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
Дивiденди були сплаченi акцiонерам: 07.04.2017 –77393,99 
( за 2015 рiк), 21.09.2017 -61369,69( за 2016 рiк)
В 2017 роцi нараховано дивiденди на державну частку в 
сумi 67591,28 грн. (за результатами дiяльностi в 2016 роцi). 
Сплачено до Державного бюджету України 67591,28 грн. 
22.06.2017 року.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

звітний попере-
дній

Усього активів 40903 39525
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

22140 18397

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1559 1339
Сумарна дебіторська заборгованість 1114 3120
Грошові кошти та їх еквіваленти 149 71
Власний капітал 36844 35063
Статутний капітал 11234 11234
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

23496 23415

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1038 672
Поточні зобов'язання і забезпечення 3021 3790
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0069 0.00601

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

0.0069 0.00601

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

44935216 44935216

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0
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Річна інформація 
i. основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
"Науково-технічний комплекс "Елек-
тронприлад", 14312134, Ванди Василев-
ської, 27/29, м. Київ, Шевченкiвський р-н 
м. Києва, 04116, Україна, (044) 236-90-22

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

16.04.2018

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

electronprylad.com.ua

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

ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фінанси", 
34619277

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 14.04.2017 року. Кворум зборів: 99,94% до загальної кількості голосів.
Річні загальні збори товариства у 2017 році були скликані 14.04.2017р. за рі-
шенням наглядової ради Товариства. Вона ж запропонувала наступний поря-
док денний цих зборів (Протокол №1-2017 від 16.02.2017р.):
1.Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на річних загаль-
них зборах Товариства 23 липня 2016 року у повному складі. Обрання членів 
лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.
2.Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів То-
вариства.
3.Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.
5.Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Створення фонду технічного переоснащення Товариства та фонду прове-
дення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази 
(фонд розвитку науково-технічної бази).
8.Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Това-
риства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з 
урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9.Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
10.Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
11.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядо-
вої ради Товариства.
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. З першого питання порядку денного:
1.1. Припинили повноваження членів лічильної комісії у повному складі.
1.2. Обрано членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у скла-
ді:
1) Муляр Галина Віталіївна – Голова лічильної комісії;
2) Романенко Ірина Євгеніївна – член лічильної комісії;
3) Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
4) Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
5) Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.
1.3. Припинено повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів 
Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
2. З другого питання порядку денного:
2.1. Затверджено наступний порядок проведення (регламенту) річних загаль-
них зборів Товариства.
Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням поряд-
ку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з за-
значенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). 
Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою збо-
рів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 
Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рі-
шення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та вине-
сення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюле-
тені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція на-
дає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голо-
сування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна 
кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, 
що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голо-
си за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При ку-
мулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу 
кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюєть-
ся із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і 
обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 
акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний 
здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає 
бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позна-
чив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підра-
хунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його 
представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах під-
писом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
3. З третього питання порядку денного:
Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік взято до відома.
4. З четвертого питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік взято до відома.
5. З п'ятого питання порядку денного:
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взято до відома.
6. З шостого питання порядку денного:
Затверджено річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що 
стали підставою для висловлення ТОВ «АФ ПФК Аудит-фінанси» умовно-
позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результа-
тами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
7. З сьомого питання порядку денного:
7.1. Створено фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цьо-
го фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою 
радою Товариства.
7.2. Створено фонд проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розви-
тку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно 
до фінансового плану Товариства.
8. З восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілили чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України 
«Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки 
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт 
та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) від-
повідно до фінансового плану Товариства.
8.2. Затвердили загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи То-
вариства за 2016 рік у розмірі – 3362000,00 грн.
8.3. Встановили, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпо-
середньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.
9. З дев’ятого питання порядку денного:
Затвердили основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
10. З десятого питання порядку денного:
Встановили такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутко-
вості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.
11. З одинадцятого питання порядку денного:
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Припинили повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
12. З дванадцятого питання порядку денного:
Обрали членами Наглядової ради Товариства:
- Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридич-
ної особи - Фонду державного майна України;
- Кузуб Тетяну Олександрівну - представника акціонера Товариства, юри-
дичної особи - Фонду державного майна України;
- Харіну Наталію Миколаївну - представника акціонера Товариства, юри-
дичної особи - Фонду державного майна України;
- Сачівка Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридич-
ної особи - Фонду державного майна України;
- Андрієнко Поліну Григорівну - представника акціонера Товариства, юри-
дичної особи - Фонду державного майна України.
13. З тринадцятого питання порядку денного:
13.1. Затвердили умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства.
13.2. Надали генеральному директору Товариства повноваження на під-
писання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
прости-

ми 
акціями

за  приві-
лейова-

ними 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн

0 0 3362000 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0,12 0

Сума виплачених/ перерахова-
них дивідендів, грн

0 0 3180503,69 0

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

05.07.2017 05.07.2017

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум 
(грн) перерахованих дивідендів 
на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ від-
правлення дивідендів безпосе-
редньо акціонерам із зазначен-
ням сум (грн) перерахованих/ 
відправлених дивідендів на від-
повідну дату
30.01.2017 20441,33
23.02.2017 4094,01
31.03.2017 5932,66
24.04.2017 8001,81
24.05.2017 1150,1
27.06.2017 3085410,79
30.06.2017 1466
27.07.2017 1113,28
14.08.2017 322,62
28.09.2017 40501,52
27.10.2017 8840,81
17.11.2017 2468,88
29.12.2017 759,88
Привiлейовані акцiї у Товариства вiдсутнi.
А) За результатами звітного періоду рішення щодо нарахування та виплати 
дивідендів на дату складення цього звіту ще не приймалися, оскільки ще не 
були проведені річні загальні збори акціонерів, не було прийнято рішення про 
розподіл чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 
підприємства у 2017 році та не визначено розмір фонду дивідендів. З огляду на 
перелічені обставини, у відповідних стовпцях таблиці проставлені нулі. 
Б) щодо звітного періоду:
Річні загальні збори акціонерів товариства, які відбулися 14.04.2017 року, при-
йняли рішення про розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням За-
кону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.03.2017р. №120 «Про затвердження базового 
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату диві-
дендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році госпо-
дарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», 
та затвердили загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Това-
риства за 2016 рік у розмірі – 3362000,00 грн.
Цими ж зборами було встановлено, що виплата дивідендів здійснюється Това-
риством безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні (Протокол №2/2017 від 
19.06.2017р.) прийняла наступні рішення:
- Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів за простими акціями ПАТ "НТК "Електронприлад"за результатами ді-
яльності Товариства у 2016 році 05.07.2017 року.
- Встановити строк виплати дивідендів з 01.08.2017р. по 14.10.2017р.
- Нарахування та виплату дивідендів на державну частку здійснити у строк до 
01.07.2017 року
- Затвердити розмір річних дивідендів на 1 акцію у розмірі 0,123886009 грн.
- Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам з 
урахуванням Податкового кодексу України з обов'язковим наданням копії реє-
страційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб).
- Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання диві-
дендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення по-
відомлення на офіційному веб-сайті Товариства.
Товариство діяло відповідно до цих рішень.
Через депозитарну установу дивіденди не перераховувалися/не відправляли-
ся.
Дивіденди на державну частку за результатами фінансово-господарської ді-
яльності у 2016 році в розмірі 3085410,79 грн. Товариство сплатило в повному 
обсязі 27.06.2017р.
Фізичним особам-акціонерам Товариства у звітному періоді було виплачено 
94992,9 грн., причому:
-- це не всі дивіденди, нараховані фізичним особам за результатами 2016 
року;
-- в цю суму входять дивіденди за результатами інших попередніх років.
Причина такого стану з виплатою дивідендів акціонерам-фізичним особам 
була закладена ще під час приватизації підприємства, коли на останній 48-й 
сертифікатний аукціон на продаж було виставлено 1314600 акцій Товариства, 
що складало 4,844% статутного капіталу. В результаті у Товариства з'явилися 
9380 акціонерів з усіх куточків України, кожен з яких отримав по 140 акцій Това-
риства. Ще 439 осіб стали акціонерами Товариства в результаті пільгового роз-
мішення акцій Товариства серед його працівників (3,389% статутного капіталу). 
Якщо акціонерам-працівникам підприємства дивіденди виплачуються щороку 
за схемою виплати заробітної плати, то з іншими акціонерами все складніше. 
Для прикладу: :перші дивіденди на 140 акцій за 1999 рік дорівнювали 0,41 грн., 
а з 2007 року по 2016 рік дивіденди на 140 акцій зростали з 1,33 грн. до 16,23 
грн. Такий маленький прибуток з однієї сторони не спонукує акціонерів-
держателів 140-ка акцій регулярно з'являтися на підприємство для їх отриман-
ня, а з іншої сторони, Товариство не може перераховувати ці дивіденди пошто-
вим переказом через їх малу суму.
До цього варто зауважити, що за майже двадцять років існування Товариства 
сліди деяких акціонерів загубилися: щороку кілька десятків листів з запрошен-
нями акціонерів на річні загальні збори пошта повертає назад. Станом на 
31.12.2017 року у Товариства нараховувалося 9760 акціонерів-фізичних осіб. 
Оптимальним вирішенням викладеної проблеми Товариство та його контролю-
ючий орган вважають виплату дивідендів акціонерам-фізичним особам за їх 
безпосереднім зверненням, коли акціонеру виплачуються належні йому диві-
денди в повному обсязі за всі попередні періоди, за які він їх не отримував.
В інформації про дивіденди вказані сумарні значення дивідендів, виплачених 
акціонерам-фізичним особам протягом кожного місяця, інакше таблиця була б 
значно довшою.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 220156 222786
Основні засоби (за залишковою вартістю) 172893 183039
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 20696 21219
Сумарна дебіторська заборгованість 5513 5992
Грошові кошти та їх еквіваленти 17351 6592
Власний капітал 176904 173206
Статутний капітал 6785 6785
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17848 8574
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2990 1
Поточні зобов'язання і забезпечення 40262 49579
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.59 0.25

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

0.59 0.25

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 27139600 27139600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПУблiЧне акцiонеРне 

товаРиство 
«УiФк-аГРо»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

34821667

3. Місцезнаходження емітента 07544 Київська область, 
Баришiвський район, село Коржi 
вул. Промислова, 40/1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067)6504983 (067)5685825

5. Електронна поштова адреса емітента yifk-argo@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://uifk-agro.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Головний бухгалтер Друзь Оксана Анатоліївна (пас-
порт: серiя МК № 614938 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 09.01.1998р.) звільнено вiдповiдно до наказу 
№ 068-ОС вiд 12.04.2018р. у зв'язку з заявою про звільнення за угодою 
сторiн з 13.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.02.2015 року. 

Посадова особа Головний бухгалтер Черв'якова Олена Миколаївна 
(паспорт: серiя МА № 277554 виданий Великописарiвським РВ УМВС 
України в Сумськiй областi, 22.04.1997р.) призначено на посаду 
вiдповiдно до наказу № 068-ОС вiд 12.04.2018 року, термiном - безстро-
ково з 14.04.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протя-
гом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: провiдний бухгалтер 
Баришiвської дiльницi Переяслав-Хмельницької фiлiї газового госпо-
дарства ПАТ «Київ облгаз», заступник головного бухгалтера ПАТ «УIФК-
АГРО».

Генеральний директор ____________  дiтрiх трайс

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПУблiЧне акцiонеРне 

товаРиство 
"аГРоФiРМа "РосiЯ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00708265

3. Місцезнаходження емітента 64253 Харкiвська обл., Балаклiйський 
р-н, с. Мiлова вул. Шкiльна, б. 21 Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 5685825 (067) 6504983

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

roccia@ft.net.ua

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

http://rosiya.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Степаненко Вадим Iванович 
(паспорт: серiя МК номер 427098 виданий Балаклiйським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 20.02.1997) припинено повноваження 16.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
16.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 41,4694% (154422 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 27.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Степаненко Вадим Iванович 
(паспорт: серiя МК номер 427098 виданий Балаклiйським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 20.02.1997) обрано на посаду 16.04.2018р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.), 
термiном на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 41,4694% 
(154422 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець. 

Посадова особа Член Наглядової ради Шепiлова Наталiя Леонiдiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 317610 виданий Балаклiйським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 06.12.2013) припинено повноваження 16.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
16.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0043% (16 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 27.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Шепiлова Наталiя Леонiдiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 317610 виданий Балаклiйським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 06.12.2013) обрано на посаду 16.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.), термiном на 1 рiк. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0043% (16 шт.). Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: секретар Мiловської сiльської ради. 

Посадова особа Член Наглядової ради Мазур Ольга Петрiвна (паспорт: 
серiя МК номер 475889 виданий Балаклiйським РВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 10.04.1997) припинено повноваження 16.04.2018 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0011% (4 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Мазур Ольга Петрiвна (паспорт: 
серiя МК номер 475889 виданий Балаклiйським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 10.04.1997) обрано на посаду 16.04.2018р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.), термiном на 1 рiк. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0011% (4 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: програмiст ПАТ «АГРОФIРМА «РОСIЯ». 

Посадова особа Член Наглядової ради Пелешенко Наталiя Миколаївна 
(паспорт: серiя МК номер 274759 виданий Московським РВ ХМУ України в 
Харкiвськiй областi, 17.09.1996) припинено повноваження 16.04.2018 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,0537% (200 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 27.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Пелешенко Наталiя Миколаївна 
(паспорт: серiя МК номер 274759 виданий Московським РВ ХМУ України в 
Харкiвськiй областi, 17.09.1996) обрано на посаду 16.04.2018р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.), термiном на 1 рiк. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0537% (200 шт.). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: не працює - пенсiонер. 

Посадова особа Член Наглядової ради Камнєв Володимир Васильович 
(паспорт: серiя МТ номер 295355 виданий Балаклiйським РС ГУДМС 
України в Харкiвськiй областi, 25.07.2013) припинено повноваження 
16.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 16.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 41,4696% (154423 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 27.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Камнєв Володимир Васильович 
(паспорт: серiя МТ номер 295355 виданий Балаклiйським РС ГУДМС 
України в Харкiвськiй областi, 25.07.2013) обрано на посаду 16.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 16.04.2018р.), термiном 
на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 41,4696% 
(154423 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний 
пiдприємець.

директор ____________ Устиченко ольга Єгорiвна

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «СТИЛЬ» ХАРКІВСЬКИЙ БУДИНОК МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ 5
2. ПРАТ «УКРНДІПЛАСТМАШ» 56
3. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА 10
4. ПРАТ АВТОСЕРВІС-АТП 16327 32
5. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 56
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 29
7. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365 35
8. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕБЕЛІ 76
9. ПРАТ АГРОМАШКОМПЛЕКТ 20

10. ПРАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 52
11. ПАТ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 41
12. ПАТ АГРОФІРМА «РОСІЯ» 91
13. ТОВ АДМІРАЛ-КЛУБ 12
14. ПРАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 79
15. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 8
16. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 71
17. ПРАТ АМУР 63
18. ПРАТ АМУР 81
19. ПРАТ АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕПАРАТИ» 24
20. ПРАТ АРТ-КАПІТАЛ 64
21. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 24
22. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 42
23. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 54
24. ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 72
25. ПРАТ БКСГ 38
26. ПАТ БМ БАНК 78
27. ПРАТ БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23
28. ПРАТ БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 72
29. ПРАТ БРОКБІЗНЕС 76
30. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №10 50
31. ПАТ БУДІНДУСТРІЯ 31
32. ПРАТ БФ «МИКОЛАЇВБУД» 72
33. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2362 81
34. ПРАТ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД 45
35. ПАТ ВЕРК 58
36. ПАТ ВЕРК 77
37. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА АС 58
38. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА АС 62
39. ВАТ ВИШПІЛЬСЬКЕ 34
40. ПРАТ ВІЗІКОМ 55
41. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 73
42. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 73
43. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 74
44. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 74
45. ПРАТ ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ 37
46. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ 77
47. ПАТ ВНІДІАЕН 85
48. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 19
49. ПРАТ ВТО «НАДЗБРУЧЧЯ» 37
50. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ АТП 10506 52
51. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
38

52. ПРАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 30
53. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 33
54. ПАТ ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» 5
55. ПАТ ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» 16
56. ПРАТ ГРАНІКОМ 33
57. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7 24
58. ПРАТ ДІАПРОФ-МЕД 53
59. ПАТ ДІБРОВА 80
60. ПРАТ ДІПРОЗАВОДТРАНС 46
61. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 51
62. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК 66
63. ПРАТ ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС 48
64. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 50
65. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9 46
66. ПРАТ ДОМІНІК 57
67. ПРАТ ДРАГІНВЕСТ 84
68. ПРАТ ЕКОПРОД 7
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
69. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 21
70. ПРАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 24
71. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 41
72. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 64
73. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 17
74. ПАТ ЕНЕРГІЯ 65
75. ПРАТ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ 83
76. ПРАТ ЕРА ТДЛ 40
77. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 53
78. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 25
79. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 25
80. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 25
81. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 53
82. ПРАТ ЖИТОМИРАГРОХІМ 39
83. ПРАТ ЖИТОМИРБУД 26
84. ПРАТ ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД 54
85. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХІНДУСТРІЯ 84
86. ЗАТ ЖОВКІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 80
87. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАШИН 40
88. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАШИН 40
89. ПРАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 30
90. ПРАТ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 1
91. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 38
92. ПРАТ ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ 54
93. ПРАТ ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД 62
94. ПРАТ ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 2
95. ПАТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА 32
96. ПРАТ ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА 15
97. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА 7
98. ПРАТ ІНВЕСТСИНТЕЗ 2
99. ПРАТ ІНВЕСТСИНТЕЗ 5
100. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕНЕРГІЯ 58
101. ПРАТ КАЛИНА 30
102. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ АГРОХІМ 21
103. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 32
104. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 39
105. ПАТ КАРПАТКУРОРТБУД 80
106. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 30
107. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 34
108. ПАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА АПТЕКА №5 72
109. ПРАТ КИЇВАВТОМАТИКА 64
110. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 7
111. ПРАТ КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ 4
112. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 58
113. ПРАТ КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11
114. ПРАТ КЛАВДІЄВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИЕМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 80
115. ПРАТ КОМБІНАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 56
116. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 48
117. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 24
118. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 26
119. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 22
120. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 71
121. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 18
122.  ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР 69
123. ПРАТ КОСМЕД 7
124. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 27
125. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД 36
126. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 8
127. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 49
128. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» 46
129. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 12
130. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 12
131. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 13
132. ПРАТ ЛІГОБУД 60
133. ПРАТ ЛІТ 41
134. ПРАТ Л-КАПІТАЛ 83
135. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 32
136. ПАТ МАКСТРОЙ 35
137. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 70
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138. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 33
139. ПРАТ МИКОЛАЇВХЛІБ 31
140. ПРАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 33
141. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ» 50
142. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ» 50
143. ПРАТ МЛП ВЕСТ КИЇВ 55
144. ПРАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 21
145. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 48
146. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 27
147. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ» 2
148. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕСТ 57
149. ПРАТ НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10510 52
150. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 75
151. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН 78
152. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 30
153. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 37
154. ПРАТ НОЛЬГА 35
155. ПАТ НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 89
156. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 82
157. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 22
158. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 23
159. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 56
160. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 10
161. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 20
162. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 6 ПОЛІСЬКСІЛЬБУД 55
163. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 26
164. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 71
165. ПРАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 2
166. ПРАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 3
167. ПРАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 21
168. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО МЕДТЕХНІКА 54
169. ПРАТ ПЛАСТ 57
170. ПРАТ ПЛОДОКОМБІНАТ-А 46
171. ПРАТ ПОЛАР-УКРАЇНА 54
172. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 15
173. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 67
174. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 57
175. ПРАТ ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» 41
176. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»
51

177. ПАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ»

10

178. ПРАТ ПРОЖЕКТОР 57
179. ПРАТ ПРОМАРМАТУРА 49
180. ПРАТ ПРОМАРМАТУРА 52
181. ПРАТ РАДІАНТ 20
182. ПРАТ РАДІАНТ 21
183. ПРАТ РАДОМИШЛЯНСЬКИЙ «АГРОХІМ» 4
184. ПРАТ РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР 51
185. ПАТ РЕЙЛ 36
186. ПРАТ РЕНОМЕ 48
187. ПРАТ РІВНЕ-РЕЄСТР 48
188. ВАТ РОЖИЩЕНСЬКЕ РТП 23
189. ПРАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 53
190. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 66
191. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА» 38
192. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 1
193. ПАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 9
194. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ НИВА 83
195. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ» 32
196. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ – ПЛЕМРЕСУРСИ» 39
197. ПРАТ СК ФОРТЕ 59
198. ПРАТ СКОЛІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 83
199. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ 62
200. ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 84
201. ПРАТ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОІНТ 81
202. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» 68
203. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 36
204. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 38
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205. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 18
206. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 19
207. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ» 40
208. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС» 27
209. ПРАТ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ БРОКБІЗНЕС 56
210. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» 61
211. ПРАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 54
212. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 75
213. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 75
214. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 44
215. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 47
216. ПРАТ ТАУРУС ГРУП 59
217. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» 32
218. ПАТ ТЕРЕБОВЛЯГАЗ 55
219. ПАТ ТОВАРИСТВО ІДЕЯ БАНК 65
220. ПРАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР СОФОТ 81
221. ПРАТ ТОРІН 32
222. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 30
223. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 28
224. ПРАТ ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 81
225. ПАТ ТУРБОАТОМ 20
226. ПРАТ У.П.Е.К. 44
227. ПРАТ У.П.Е.К. 45
228. ПРАТ У.П.Е.К. 45
229. ПРАТ УЖГОРОДОПТТОРГ 35
230. ПАТ УІФК-АГРО 91
231. ПРАТ УКРАГРОПРОМРЕММАШ 59
232. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ 

«АВІАПОСТАЧ»
4

233. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 22
234. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 3
235. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 6
236. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 6
237. ПАТ УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ 65
238. АТ УКРПРОММАШСЕРВІС 43
239. ПРАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 57
240. ПРАТ УКРРИБА 2
241. ПРАТ УКРТРАНС-ВІННИЦЯ 56
242. ПРАТ УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 60
243. ПРАТ УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 60
244. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 21
245. ПРАТ УМАНЬ-СЕРВІС 83
246. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 42
247. ПАТ УНІВЕРСАМ 14 63
248. ПРАТ УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 47
249. ПРАТ ФАРМА-НЕТ УКРАЇНА 56
250. ТОВ ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «СОЗИДАТЕЛЬ» 53
251. ПРАТ ФІРМА БАКАЛІЯ 17
252. ПРАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 47
253. ПРАТ ХАРКІВЕЛЕКТРО 48
254. ВАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 48
255. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД 55
256. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 56
257. ПРАТ ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» 14
258. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА» 9
259. ПАТ ЦИБУЛІВСІЛЬМАШ 81
260. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 36
261. ПРАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 62
262. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 42
263. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 43
264. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499 84
265. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 34
266. ПРАТ ЧИНБАР 43
267. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 81
268. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962 11
269. ПРАТ ЮНІОЛ 54
270. ПАТ ЯГОТИНААГРОХІМ 66
271. ПРАТ ЯГОТИНСЬКЕ 59
272. ПРАТ ЯГОТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13251 79



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

96

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18074
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
17.04.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


