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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017р.
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК», Код за ЄДРПОУ-30057276, місцез-
находження – 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14, 
тел. 044-522-84-71, 044-490-57-95. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 30057276.smida.gov.ua. 

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Веріф-Аудит», Ідентифікаційний код юридичної особи- 30681472. 

5. Інформація про загальні збори: 
Річні загальні збори відбулися 30.03.2017р. 
Порядок денний зборів: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, 

лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Звiт Голови 
Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi у 
2016р. 3. Звiт Ревiзора Товариства у 2016р. 4. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв Голови Правлiння та Ревiзора Товариства. 
5. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2016р. 6. Затверджен-
ня рiчного звiту Товариства за 2016р. 7. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства у 2017р. 8. Прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного не подавались. Результати розгля-
ду питань порядку денного:- Обрали голову та секретаря зборiв, 
лiчильну комiсiю та затвердили регламент Зборiв.-Вирiшили взяти до 
уваги звiт Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2016 рiк. 
Рiшення за наслiдками розгляду звiту прийняти при розглядi питання 
№ 4 порядку денного Зборiв.-Вирiшили взяти до уваги звiт Ревiзора 
Товариства про роботу за 2016 рiк. Рiшення за наслiдками розгляду 
звiту прийняти при розглядi питання № 4 порядку денного.-Вирiшили 
схвалити звiт Голови Правлiння Товариства за 2016 рiк, звiт Ревiзора 
Товариства за 2016 рiк та визнати роботу вищезазначених органiв 
управлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною.-Вирiшили не 
розподiляти прибуток Товариства за 2016 р.- Вирiшили затвердити 
рiчний звiт Товариства за 2016рiк.- Затвердити основнi напрямки 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк, запропонованi Чернiковою О.С.-
Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, 
якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 30.03.2017 р. по 
30.06.2017 р., на суму 250 000 000 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) грн. 
00 коп. 

Позачергові загальні відбулися 29.06.2017р. 
Порядок денний зборів: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, 

лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв: Голова правлiння пiдприємства. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не подавались. Результати розгляду питань порядку 
денного:- Обрали Голову та секретаря зборiв, обрали лiчильну комiсiю То-
вариства, затвердили регламент Зборiв. - Надали попередню згоду на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 30.06.2017 р. по 30.09.2017 р., на суму 
250 000 000 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) грн. 00 коп.

Позачергові загальні відбулися 06.09.2017р. 
Порядок денний зборів: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, 

лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Змiна складу по-
садових осiб. 3. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв: Голова правлiння пiдприємства. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного не подавались. Результати розгляду пи-
тань порядку денного:- Обрали Голову та секретаря зборiв, обрали 
лiчильну комiсiю Товариства, затвердили регламент Зборiв.- Ухвалили 
звiльнення з посади Головного бухгалтера ПрАТ «АЙПЕК» Мурашко I.Я. з 
06.09.2017р. та ухвалили призначення з 07.09.2017р. Головним бухгалте-
ром ПрАТ «АЙПЕК» Мiстюк Свiтлану Владиславiвну та надати їй право 
другого пiдпису на банкiвських документах.- Надали попередню згоду на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р., на суму 
250 000 000 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) грн. 00 коп. 

Позачергові загальні відбулися 25.12.2017р. 
Порядок денний зборів: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, 

лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв: Голова правлiння пiдприємства. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не подавались. Результати розгляду питань порядку 
денного: - Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильну комiсiю та затвер-
дили регламент Зборiв.- надали попередню згоду на вчинення Товари-
ством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом 
перiоду з 01.01.2018 р. по 31.03.2018 р., на суму 250 000 000 (двiстi 
п’ятдесят мiльйонiв) грн. 6. Інформація про дивіденди: За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прий-
малось. 

Голова правління   Чернікова О.С.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АЙПЕК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

106

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"Сонячне"

2. Код за ЄДРПОУ 05414692

3. Місцезнаходження 68535, с.Миколаївка, Тарутинський 
р-он, Одеська обл., вул.Котовського,1

4. Міжміський код, телефон та факс /04847/21084 
5. Електронна поштова адреса buh.agro@blockbuster.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

sonyachne.pat.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОНяЧНЕ»

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОу юридичної особи

Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
25.04.2018 припинено повнова-

ження
Голова Наглядової 

Ради
Ленг Євген Анатолiйович СМ 957704

24.10.2007 Києво-Святошинським 
РВ ГУ МВС України в Київський обл.

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi 
повноваження. Особа перебувала на посадi з 27.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Голова Наглядової 

ради 
Ленг Євген Анатолiйович СМ 957704

24.10.2007 Києво-Святошинським 
РВ ГУ МВС України в Київський обл.

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Останнi 5 рокiв займає посаду - президент благодiйного фонду "Фонд гуманiтарного 
спiвробiтництва" 
25.04.2018 припинено повнова-

ження
Член Наглядової 

ради 
Харченко Олексiй 
Володимирович

особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi 
припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 25.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє 
часткою в статутному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Член Наглядової 

ради 
Харченко Олексiй 
Володимирович

Особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ФОП Харченко Олексiй Володимирович.
25.04.2018 припинено повнова-

ження
Член Наглядової 

ради 
Щербак Тетяна 

Олексiївна 
СН 557541

05.08.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi 
повноваження. Особа перебувала на посадi з 27.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Член Наглядової 

ради 
Щербак Тетяна 

Олексiївна 
СН 557541

05.08.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює в ТОВ "Укрзернопром-Агро", аудитором.
25.04.2018 припинено повнова-

ження
Член Наглядової 

ради 
Ходько Андрiй Юрiйович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi 
повноваження. Особа перебувала на посадi з 27.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Член Наглядової 

ради 
Ходько Андрiй Юрiйович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ТОВ "Укрзернопром-Агро", Генеральний дирек-
тор. 
25.04.2018 припинено повнова-

ження
Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Винниченко Тетяна 

Анатолiївна
Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повно-
важення. Особа перебувала на посадi з 25.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Винниченко Тетяна 

Анатолiївна
Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ТОВ»Укрзернопром Агро», начальник фiнансово-
економiчного вiддiлу. 
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25.04.2018 припинено повнова-
ження

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Струц Вiталiй Дмитрович Особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi 
повноваження. Особа перебувала на посадi з 25.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Струц Вiталiй Дмитрович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ТОВ»Укрзернопром Агро», бухгалтер-ревiзор.
25.04.2018 припинено повнова-

ження
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Шекера Сергiй Володи-

мирович
Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi 
повноваження. Особа перебувала на посадi з 25.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Шекера Сергiй Володи-

мирович
Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює в ФОП Шекера Сергiй Володимирович. 
25.04.2018 припинено повнова-

ження
член Наглядової 

Ради
Долiн Олег Олександро-

вич
особа не надала згоди  

на розкриття своїх паспортних  
даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СОНЯЧНЕ» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi 
повноваження. Особа перебувала на посадi з 25.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi.
25.04.2018 набуто повноважень Член Наглядової 

ради 
Долiн Олег Олександро-

вич
Особа не надала згоди  

на розкриття своїх паспортних  
даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 25 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 25/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ФОП Долiн Олег Олександрович.

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 Серiков Михайло Кондратович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018

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 «ТАСТ-
ГАРАНТІя»

2. Код за ЄДРПОУ: 13915014
3. Місцезнаходження: Одеська область, Приморський р-н, м. Одеса, 

вул. Транспортна, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 7528254
5. Електронна поштова адреса: taco@tm.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tast.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно з Додатковою угодою вiд 23.04.2018 р. до Договору 01/11 вiд 

01.11.2016 р., вказаний договiр, укладений мiж ПрАТ «СК «ТАСТ-
ГАРАНТIЯ» i ТОВ «Iнститут аудиту i оцінки» на ведення бухгалтерського 
облiку i складення звiтностi, розiрвано з 23.04.2018 р.

На пiдставi наказу Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» 
про прийняття на роботу № 07-ОК вiд 23.04.2018 р., Резнiченко Наталiю Ми-
колаївну прийнято на роботу з 24.04.2018 р. на посаду головного бухгалтера 
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ». Посадова особа непогашеної (незнятої) 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про паспортнi 
данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор _________ Пшеченко Наталія Петрівна
   (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
   м.п.
     23.04.2018 р.
     (дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІя «СОВЕРЕН»
Річна інформація емітента

за 2017 р. 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Соверен», 
25264645, 
01054, м. Київ, 
пров. Чеховський, 4, оф. 8, 
(044) 501-01-18

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

25.04.2018 р.

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

http://soveren.com.ua/

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АлЬяНС", 19411125, Глибочиць-
ка, 33-37, м.Київ, Шевченківський, 04050, 
УКРАЇНА, (044) 254-63-00, (044) 254-63-40

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

26.04.2018

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

www.eia.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІя «СОВЕРЕН»

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 
«Страхова компанія «Соверен»

2. Код за ЄДРПОУ 25264645
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, провулок Чехов-

ський, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5010118
5. Електронна поштова адреса yana@soveren.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://www.soveren.com.ua/

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

ІІ. Текст повідомлення
25.04.2018 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНО-

ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СОВЕРЕН» 
(Протокол № 33 вiд 25.04.2018 р.) було прийнято рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством, в 
особi Голови Правлiння Товариства, протягом не бiльш як одного року з 
дати цих Рiчних загальних зборiв. 

Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом року: 

господарськi договори; 
договори страхування та перестрахування;
фiнансовi договори (в тому числi, але не виключно: договори застави; 

поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, 
про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розмiщення 
депозитiв та iншi). 

Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року не повинна перевищити 1 000 тис. грн. 

При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв 
страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть 
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестраху-
вальна премiя), для господарських договорiв - цiна договору, для 
фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 24 066 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 4,15 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій 187 110 штук, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента - 
187 110 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували «за» при-
йняття рiшення - 187 110 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

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

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

2. Голова правління  Кирилюк С.М.
 25.04.2018 р.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПРИ-
луЦЬКИЙ ХлIбОЗАВОД", 
00381077Чернігівська , Прилуцький , 
17500, Прилуки, Пирятинська буд. 45 
(04637) 5-00-45 (04637) 5-02-10,

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

24.04.2018

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

http://xbzpriluky.pat.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВПМК «ПРОМСІлЬГОСПІЗОляЦІя» 
(ЄДРПОУ 00451091).м.Вінниця, вул. Чумацька, 217. Тел.: (0432) 

27-05-29. Ел.адреса: izol@vrc.vn.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується для розкриття інформації: 
promsilgospizolyatsiya.com.ua. Вид особливої інформації : Інформація про 
зміну складу посадових осіб емітента.

Зміни в складі посадових осіб емітента відбулись згідно рішення за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ ВПМК «Промсільгоспізоляція» від 
20.04.2018 року (протокол №1). В зв’язку із закінчення строку дії припине-
но повноваження: Директора Грубчака Валерiя Миколайовича (АА693762 
вид. 29.01.98 р. Староміським РВУМВС України в Вінницькій обл.); на по-
саді - з 05.04.96 р., володіє 14.11 % в СК. Голови Наглядової ради Бута 
Анатолiя Федоровича (АА001071 вид. 03.08.95 р. Ленінським РВУМВС 
України в Вінницькій обл.); на посаді - з 30.09.05 р., володіє 0,925 % СК. 
Члена Наглядової ради Грубчака Миколи Валерiйовича (АА 970728 вид. 
27.07.99 р. Староміським РВ УМВС України в Вінницькій обл.); посаді - з 
07.12.07 р.,володіє 13,86 % СК. Члена Наглядової ради Мевшого Олега 
Миколайовича (АВ002342 вид. 07.10.99 р. Староміським РВУМВС Украї-
ни в Вінницькій обл.),на посаді - з 07.12.07 р., володіє 0,267 % в СК. Реві-
зора Лапчук Валентини Федорівни (АА 363844 вид. 10.12.12 р. Старо-
міським РВУМВС України в Вінницькій обл.); на посаді – з 27.04.12 р., 
акціями Товариства не володіє. 

Рiшенням річних Загальних зборiв вiд 20.04.18 р. (Протокол № 1) об-
рано на посаду: - директора товариства Грубчака Валерiя Миколайовича 
(АА 693762 вид. 29.01.98 р. Староміським РВУМВС України в Вінницькій 
обл.),володіє 14.11 % СК. Обрано згідно Статуту на 5 років. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор ПрАТ ВПМК 
«Пром сільгоспізоляція». 

- Члена Наглядової ради Бута Анатолiя Федоровича (АА № 001071 
вид. 03.08.95 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.); володіє 
0,925 % СК. Обрано на посаду голови Наглядової ради (протокол Нагля-
дової ради № 3 від 20.04.18 року). Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх 5 років: пенсіонер. - Члена Наглядової ради Грубчака Мико-
лу Валерiйовича (АА970728 вид. 27.07.99 р. Староміським РВУМВС 
України в Вінницькій обл.); володіє 13,86 % СК. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5років: інженер ТОВ «Авант». - Члена Наглядо-
вої ради Мевшого Олега Миколайовича (АВ002342 вид. 07.10.99 р. Ста-
роміським РВУМВС України в Вінницькій обл.); володіє 0,267 % в СК. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх 5років: економіст 
ТОВ «Аграна-фрут». - Ревізора Лапчук Валентину Федорівну (АА363844 
вид. 10.12.12 р. Староміським РВУМВС України в Вінницькій обл.), акція-
ми Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: гол.бухгалтер ПрАТ «Вінницьке АТП 1055». Всі члени 
Наглядової ради та Ревізор обрано згідно Статуту на 3 роки. Всі посадові 
особи, зазначені в інформації, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. Директор: Валерій Миколайо-
вич Грубчак. 23.04.2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОю 
ВІДПОВІДАлЬНІСТю «МЕТАл ХОлДІНГ ТРЕЙД»

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД»; 37412768; 
03039, м. Київ,  
Саперно-Слобідський проїзд, 4;  
(044) 525-12-22

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

24.04.2018

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

www.metall-holding.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

(044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДЕРАжНяНСЬКЕ ХлIбОПРИЙМАлЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Деражнянське 
хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Код за ЄДРПОУ 00956738
3. Місцезнаходження 32200, м.Деражня, вул. Миру, 74А
4. Міжміський код, телефон та факс 03856-22176 03856-22176
5. Електронна поштова адреса derhpp@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.derhpp.com

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

II. Текст повідомлення
24.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Деражнянське 

ХПП»» були прийнятi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi будуть 
пов’язанi в т.ч.: 

- з господарською дiяльнiстю Товариства (надання послуг згiдно 
договорiв складського зберiгання зерна; закупiвлi та/або реалiзацiї зерно-
вих, олiйних чи iнших культур, в т.ч. пов’язаних з виконанням контрактiв, 
закупiвлi матерiалiв, комплектуючих та обладнання; оформлення 
кредитiв, депозитiв, порук та позик, пов’язаних з господарською 
дiяльнiстю Товариства) – граничною сукупною вартiстю по кожному Дого-
вору - до 150 млн. грн.; 

- з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. 
будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв та iн.) Товариства 
граничною сукупною вартiстю по кожному Договору - до 150 млн. грн.,

та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року 
з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних 
правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предме-
том, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати директору Товари-
ства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Приват-
ного акцiонерного товариства «Деражнянське хлiбоприймальне 
пiдприємство». Без документального погодження Наглядовою радою То-
вариства вказаних правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах станом на 18.04.2018 р. 
склала 593 496 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 584 306 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 584 306 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Директор Радченко Петро Маркович

(підпис) 24.04.2018

ПублІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ бАНК»
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: Публічне акціонерне товариство 
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», код за ЄДРПОУ 34575675, теле-
фон 0443650001

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

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

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦуКРОВИЙ КОМбІНАТ»
ПОВІДОМлЕННя  

ПРО ВИНИКНЕННя ОСОблИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

для публікації в офіційному друкованому виданні
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 
КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00373391
3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл., 

м. Шепетівка, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 31

4. Міжміський код, телефон та 
факс:

(03840) 4-10-44, 4-10-23

5. Електронна пошта адресата: office@sck.com.ua
6.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ІІ. Текс повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припи-
нено 

повно-
важен-

ня)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
або ідентифіка-

ційний код за 
ЄДРПОу 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припине-

но 
повно-

важення

член 
наглядо-
вої ради

Затула 
Сергій 

Леонідович

згода на 
розкриття 

паспортних 
даних не надана

0.019968

Зміст інформації:
Звiльнено:
Затулу Сергія Леонідовича (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) з посади члена наглядової ради ПрАТ "Шепетiвський цукровий 
комбiнат" відповідно до рішення чергових річних Загальних зборів 
протокол № 13 від 24.04.2018 р. Підстава заява Затули С.Л. Володіє 
часткою в статутному капіталі ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» 
в розмірі 0.019968 відсотки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посаді члена наглядової ради перебував з 
28.04.2017 р. до 24.04.2018 р. 
24.04.2018 обрано член 

наглядо-
вої ради

Пилипак 
Володимир 
Петрович

згода на 
розкриття 

паспортних 
даних не надана

0.00

Зміст інформації:
Обрано:
Пилипака Володимира Петровича (не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) членом наглядової ради ПрАТ «Шепетівський 
цукровий комбінат» відповідно до рішення чергових річних Загальних 
зборів протокол № 13 від 24.04.2018 р. Не володiє часткою в статутно-
му капiталi ПрАТ «Шепетiвський цукровий комбiнат». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є представ-
ником акціонера ТОВ «АГРО-ОРМС».
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: 
2010-2017 рр.: Товариство з обмеженою відповідальністю «Білогір'я 
молокопродукт», заступник директора, непогашеної (незнятої) 
судимості немає, заборони обіймати певні посади та/або займатися 
певною діяльністю немає; акціонери товариства – афілійовані особи 
відсутні; наявна письмова заява про згоду на обрання членом органу 
акціонерного товариства, яка містить частину відомостей, визначених 
вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Директор  _________________ В.П.Смілянець
    М.П.  «24» квітня 2018 р.
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦуКРОВИЙ  
КОМбІНАТ»
ПОВІДОМлЕННя  

ПРО ВИНИКНЕННя ОСОблИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(Відомості про прийняття рішення про попереднє  
надання згоди на вчинення значних правочинів)

для публікації в офіційному друкованому виданні

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00373391
3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл., 

м. Шепетівка, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 31

4. Міжміський код, телефон та 
факс:

(03840) 4-10-44, 4-10-23

5. Електронна пошта адреса-
та:

office@sck.com.ua

6.Вид особливої інформації Відомості про попереднє  
надання згоди на вчинення  
значних правочинів

ІІ. Текс повідомлення
N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1 2 3 4 5
 1. 24.04.2018 р.  899 487  299 829  300
Зміст інформації
24.04.2018 р. черговими річними Загальними зборами 
ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» було прийняте рішення про 
попереднє надання згоди акціонерів на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись приватним акціонерним товариством протягом 
одного календарного року з дати прийняття цього рішення.
Такими правочинами є угоди, договори, контракти з передання майна 
товариства в заставу, отримання кредитів в банківських установах, 
реалізації продукції власного виробництва (цукор, меляса, тощо), 
надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, 
придбання рухомого та нерухомого майна, реалізації рухомого та 
нерухомого майна, що належить акціонерному товариству.
Ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметами 
таких правочинів становить 899 487 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (станом на 31.12.2017 р.) становить 299 829 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 300%.
Загальна вартість голосуючих акцій – 89 115 422 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 
88 745 649 шт., що становить 88,333963% від загальної кількості 
голосуючих акцій.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» 
прийняття рішення: «за» - 88 745 649 шт., «проти» - 0 шт.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: немає.

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

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

Директор  _________________ В.П.Смілянець
    М.П.  «24» квітня 2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІя «АРСЕНАл»

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 здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СТРАХОВА КОМПАНIя 
"АРСЕНАл", 33946038, 65009 
Одеська область м.Одеса Фонтан-
ська дорога, буд 25, (0482)330041

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

24 04.2018 

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

www.icarsenal.od.ua

Річна інформація емітента
1. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КАуЧуК»
13507918 
Донецька область, 87504, 
м. Маріуполь, 
вул. Вузівська, буд.1-А
тел. 0629-473747

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ной інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі данних Комісії

25.04.2017

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

http//emitent13507918.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 «СТОМАТОлОГІЧНА 
ПОлІКлІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНу М. КИЄВА», код за ЄДРПОУ 
31838788, вул. Немировича-Данченка, 14/13, 
Київ, Україна 01133, (044) 285-08-77

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

 26.04.2018 р. 

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

 zub.pat.ua, stockmarket.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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емі-
тента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«юРИДИЧНА КОМПАНIя 
«АРСЕНАл», код за ЄДРПОУ 
23710974, 03040, м. Київ, вул. 
Ломоносова, буд. 8-б, (044) 285-07-77

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

 26.04.2018 р. 

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

 arsenal-lf.com.ua, stockmarket.gov.ua
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АРМА-КлАПАН», 
код за ЄДРПОУ 30471413, 03680, 
м. Київ, пр-т Перемоги, 53, (044) 
591-07-42

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

 26.04.2018 р. 

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

 arma-klapan.prat.ua, stockmarket.
gov.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕМАлЬХІМПРОМ»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Емальхімпром», 24829068, вул. Свіштовська, 3Д, м. Кременчук, Пол-
тавська обл., 39610, (0536) 76-88-52

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: doc.emal-prom.com.ua

Директор  Никитчук С.М.

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

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
 ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКА-
ХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПлАВлЕНИХ СИРІВ», ідентифіка-
ційний код 00447623, місцезнаходження: 74989, Херсонська область, 
м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, 2; міжміський код та теле-
фон: (05549) 7-31-66.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі Комісії: Розкриття повного тексту річної ін-
формації здійснено 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: Регулярну річну інформацію розміщено на сторінці за 
адресою: http://00447623.smida.gov.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 відпові-
дальністю Аудиторська фірма «Профі-Аудит», ідентифікаційний код 
30768778. 

5. Інформація про загальні збори. 29.03.2017 р. відбулися чергові за-
гальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Об-
рання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження порядку проведення загальних 
зборiв (регламенту зборiв). 3.Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв. 4.Розгляд звiту правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Розгляд звiту головного бухгалтера 
про виконання податкової та платiжної дисциплiни, про вiдчуження рухомо-
го та нерухомого майна товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 7. озгляд звiту та висновкiв ревiзора про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 рiк, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв ревiзора. 
8.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2016 рiк. 9.Затвер-
дження розподiлу прибутку i збиткiв за 2016 рiк. 10.Припинення повнова-
жень членiв правлiння товариства. Обрання членiв правлiння товариства. 
11.Припинення повноважень ревiзора товариства. Прийняття рiшення про 
скасування посади ревiзора чи ревiзiйної комiсiї або обрання ревiзора 
(ревiзiйної комiсiї) товариства. 12.Припинення повноважень членiв нагля-
дової ради товариства. Обрання членiв наглядової ради товариства, за-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами наглядової ради. 13.Внесення змiн до статуту това-
риства та внутрiшнiх положень товариства. Надання повноважень на 
пiдписання нової редакцiї статуту та органiзацiю державної реєстрацiї змiн 
до установчих документiв товариства. 14.Прийняття рiшення про 
збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом приват-

ного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок 
додаткових внескiв. 15.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй. 
Затвердження умов приватного розмiщення акцiй. 16.Визначення уповно-
важеного органу товариства, якому надаються повноваження щодо: залу-
чення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї 
акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо 
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та 
акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затверджен-
ня результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про ре-
зультати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi 
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладен-
ня договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi при-
йняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення 
кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних 
акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 
17.Визначення уповноважених осiб товариства, яким надаються повнова-
ження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пе-
реважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї 
щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують 
право вимагати здiйснення викупу товариством належних їм акцiй. 18.Ви-
значення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2017 рiк. 19.Про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, 
на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавались чле-
нами правлiння, паглядової ради, ревiзором товариства, а також 
акцiонерами товариства. Результати розгляду питань порядку денного: ви-
рішені організаційні питання; затверджені звіти правління, наглядової ради, 
головного бухгалтера, ревізора, річний звіт, баланс товариства за 2016 рік; 
прийнято рiшення не виплачувати дивіденди; переобрано правління та на-
глядову раду; скасовано посаду ревізора; статут та внутрішні положення 
прийняті у нових редакціях; прийнято рішення про збільшення статутного 
капіталу, та рішення, які визначають порядок збільшення статутного капіта-
лу; визначені основні напрямки діяльності на 2017 рік, попередньо схвалені 
значні правочини. 

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

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 Найменування посади:
Голова правління _____________

Тищенко Віталій Іванович 

26.04.2018 р. М. П. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ»

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

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ», 00206109, Україна Луган-
ська обл. 93411 м. Сєвєродонецьк пр-т Гвардiйський, буд. 32, (06452) 
2-85-20

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.orghim.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД", 01412710м. Київ , Соломянський, 
03067, Київ, Гарматна,6 0444562021,

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інфор-
мації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі 
даних Комісії

27.04.2018

3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

krmz.kiev.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 "Главбух", 33547264 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Главбух", 33547264

5. Інформація про за-
гальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

04.04.2017 року відбулися чергові загальні збори 
акціонерів ПрАТ «Київський ремонтно-
механічний завод». Перелiк питань, що розгля-
далися на загальних зборах:
1. Обрання Лiчильної комiсiї зборiв.
2. Обрання Голови та секретаря зборiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведен-
ня загальних зборiв.
4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 р. 
Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 р. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння, звiту Наглядової Ради, звiту Ревiзiйної 
комiсiї. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї 
за 2016 р.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.
6. Визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2017 р.
7. Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товари-
ства за 2016 р. з урахуванням вимог, передбаче-
них законом.
8. Попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення.
9. Припинення повноважень Голови та членiв 
Наглядової Ради Товариства.

10. Обрання членiв Наглядової Ради Товари-
ства.
11. Обрання голови Наглядової Ради Товари-
ства.
12. Припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.
14. Обрання голови Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.
15. Припинення повноважень Голови та членiв 
Правлiння Товариства.
16. Обрання Голови та членiв Правлiння Товари-
ства.
17. Затвердження умов цi вiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами органiв Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання таких 
договорiв ( контрактiв). Визначення умов оплати 
дiяльностi членiв органiв Товариства та затвер-
дження кошторису.

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 5652 4770
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2160 2139
Довгострокові фінансові інвестиції 480 360
Запаси 413 520
Сумарна дебіторська заборгованість 264 496
Грошові кошти та їх еквіваленти 1851 936
Власний капітал 4829 3893
Статутний капітал 734 734
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3974 3038
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 3
Поточні зобов'язання і забезпечення 823 874
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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОСПТОВАРИ»

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 «Госптовари», 01552842, Україна Полтавська обл. Київ-
ський р-н 36009 м.Полтава Визволення, 24, (0532) 52-42-56

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕКО-АЗОТ", 
31489809, 18002, Черкаська область, 
Соснiвський р-н, мiсто Черкаси, вулиця 
Смiлянська, будинок 2, 0472321210

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

24.04.2018 року

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

http://www.eko-azot.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394; (044) 4983816; (044) 4983815
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Річна інформація
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВ-
СЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», 05393139, Україна, 51200, Дніпропетровська 
область, м.Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, 0569697501.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р.

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.nmpp.interpipe.biz

4.Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „МАГ-
АУДИТ”, 31217385.

5.Інформація про загальні збори: 21.04.2017 р. проведено річні за-
гальні збори. Порядок денний рiчних Загальних зборів ПАТ «IНТЕРПАЙП 
НМТЗ» 21.04.2017 р., скликаних за рiшенням Наглядової ради Товариства: 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. 2.Затвердження порядку проведення Загальних зборiв То-
вариства. 3.Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати 
дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2017 
роцi.4.Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати 
дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту.5.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за ре-
зультатами проведення перевiрок фiнансово – господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту.6.Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiвфiнансово-гос
подарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.7.Затвердження порядку 
розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 8.Прийняття рiшення про припи-
нення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.9.Обрання членiв 
Наглядової ради Товариства.10.Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з ними.11. Внесення змiн до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новiй редакцiї.12. Внесення змiн до Положення 
про Загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
13.Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї.14.Внесення змiн до Положення про 
Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.15.Вне-
сення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї.16.Внесення змiн до Кодексу корпоративного 
управлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.17. За-
твердження на 2017 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових або май-
нових порук по зобов’язанням третiх осiб.18.Попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинi в.19.Схвалення правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть.1. Для участi у рiчних Загальних зборах 
ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ» зареєстровано 5 учасникiв, яким належить 
178 484 299 голосiв, щостановить 89.7236 % голосуючих акцiй Товариства. 
В процесi роботи Загальних зборiв Товариства були розглянутi всi питання 
порядку денного та прийнятi вiдповiднi рiшення.З першого питання поряд-
ку денного вирiшили:1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 
1) Ключника Андрiя Iгоровича; 2) Ключник Ларису Миколаївну; 3) Палеху 
Олену Вiкторiвну; 4) Приходько Олену Вiкторiвну; 5) Федорову Свiтлану 
Михайлiвну; 6) Деркач Людмилу Iванiвну. 2. Припинити повноваження 
членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи Загальних зборiв Товари-
ства. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у загальнихзборах та є власниками голосую-
чих акцiй 178 484 299. «За» – 178 484 299 голосiв, що складає 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцiй. З другого питання порядку ден-
ного вирiшили:1. Затвердити порядок проведення Загальних зборiв 
Товариства:1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборiв 
вiдвести: а) виступаючим з основною доповiддю – до 30 хвилин; б) осо-
бам, якi приймають участь в обговореннi рiшень, що приймаються – до 
5 хвилин.2) Головi зборiв виносити на розгляд Загальних зборiв питання 
порядку денного та надавати слово виступаючим.Розгляд кожного питання 
порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу з 
цього питання, пiсля яких доповiдачу або головi зборiв оголошувати про-
ект рiшення з цього питання, пiсля чого Загальним зборам переходити до 
голосування. 3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповiдачам 
слово надавати тiльки на пiдставi їх письмового звернення до секретаря 
зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм’я, по батьковi 
акцiонера (його представника). 4) Збори провести впродовж 3 годин 

20 хвилин i закiнчити пiсля розгляду усiх питань порядку денного. 5) Голо-
сування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв 
для голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi 
голосування i пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 -10 хвилин. 
6) Пiсля розгляду усiх питань порядку денного та оголошення результатiв 
голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборiв головi 
зборiв оголосити про їх закриття. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 
178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лись для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй. З третього питання порядку денного вирiшили:1. ЗАТВЕР-
ДИТИ звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. 
2. Роботу Правлiння Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та та-
кою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням 
його установчих документi в.3. Визначити наступнi основнi напрями 
дiяльностi Товариства у 2017 роцi:3.1. Виконати програму реалiзацiї 
п р од у к ц i ї  т а  ф i н а н с о в и х  п о к а з н и к i в  д i я л ь н о с т i 
пiдприємства:3.1.1.вiдвантажити продукцiї на суму – 1 587 684 тис. грн.; 
3.1.2.вiдвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 
98 707 тонн. 3.2. Здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по 
зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсi в.3.3. Пiдвищити 
конкурентноздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за рахунокроз-
ширення сортаменту, пiдвищення якостi, зниження витрат на виробництво 
та здiйснення програми технiчного переобладнання.ПIДСУМКИ ГОЛОСУ-
ВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 178484299. 
«За» – 178484299 голосiв, що складає 100 %голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй. З четвертого питання порядку денного вирiшили:1. 
ЗАТВЕРДИТИ звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi 
за 2016 рiк.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товари-
ства i положенням його установчих документi в.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАН-
НЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 
178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лись для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй. З п’ятого питання порядку денного вирiшили:1. ЗАТВЕРДИ-
ТИ звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами прове-
дення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк.2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2016 роцi визнати 
задовiльною. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй 178 484 299. «За» – 178 484 299 голосiв, що складає 
100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних збо-
рах та є власникамиголосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З шостого пи-
тання порядку денного вирiшили: 1. ЗАТВЕРДИТИ рiчний звiт Товариства, 
у тому числi консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2016 рiк: – Консолiдований баланс (Звiт про 
фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року;- Консолiдований звiт про 
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк;- Консолiдований 
звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк;- 
Консолiдований звiт про власний капiтал за 2016 рiк;- Примiтки до 
консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ» за 
2016 рiк.2. ЗАТВЕРДИТИ результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 178484299 голосiв, що 
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З сьомого пи-
тання порядку денного вирiшили: 1. Не затверджувати порядок розподiлу 
прибутку у зв’язку з тим, що за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi отримано збиток у розмiрi 233 620 тис.
гривень.2. Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв:- збитки 
2016 року у розмiрi 233 620 тис.гривень покрити у вiдповiдностi до чинного 
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законодавства.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 178484299 голосiв, що складає 
100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних збо-
рах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З восьмого пи-
тання порядку денного вирiшили:1. Припинити повноваження членiв На-
глядової ради Товариства:•Морозова Дениса Володимировича;•Трегуба 
Олега Євгеновича;•Розенберга Олега Iгоровича;•Палiя Максима 
Орестовича;•Любименко Iнни Володимирiвни;•Звоненка Руслана 
Миколайовича;•Сови Юлiї Миколаївни. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: За-
гальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 
178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцiй.З де’вятого питання порядку денного вирiшили: 
Пiдсумки кумулятивного голосування: № з/п Перелiк кандидатiв у члени 
Наглядової ради Товариства Кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата 
1. Храйбе Фадi Зейнович – представник акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД 
178484 299. 2.Морозов Денис Володимирович 178484299. 3.Брiдня 
Глiб Iгорович 178484299. 4. Любименко Iнна Володимирiвна 178484299. 
5. Кисилевський Дмитро Давидович 178484299. 6. Сова Юлiя Миколаївна 
178484299. 7. Трегуб Олег Євгенович 178484299. Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв 
за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0. За результатами кумулятивного 
голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є: 1. Храйбе 
Фадi Зейнович – представник акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД. 2. Морозов-
Денис Володимирович. 3.Брiдня Глiб Iгорович. 4.Любименко Iнна 
Володимирiвна. 5.Кисилевський Дмитро Давидович. 6.Сова Юлiя Микола-
ївна. 7.Трегуб Олег Євгенович. З десятого питання порядку денного 
вирiшили: 1. Затвердитиумови цивiльно-правових договорiв, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства. 2.Затвердити, що договори 
з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй 
основi. 3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори 
з членами Наглядової ради Товариства. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: За-
гальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 
178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцiй. З одинадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї та затвердити їх.2. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв 
Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.3. Доручити 
Шевцовiй Наталiї Юхимiвнi здiйснити усi необхiднi заходи, пов’язанi з дер-
жавною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства в порядку, перед-
баченому чинним законодавством України, для чого головi Правлiння Това-
риства Антипову Юрiю Миколайовичу видати Шевцовiй Наталiї Юхимiвнi 
вiдповiдну довiренiсть.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 178484299 голосiв, що 
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якiзареєструвались для участi у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте бiльш як 
трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З два-
надцятого питання порядку денного вирiшили: 1. Внести змiни до Положен-
ня про Загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї 
та затвердити їх. 2. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв Товари-
ства пiдписати нову редакцiю Положення про Загальнi збори Товариства. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальнакiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi заре-
єструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй 178484299. «За» – 178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцiй. З тринадцятого питання порядку 
денного вирiшили:1. Внести змiни до Положення про Наглядову раду Това-
риства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити їх. 2. Дору-
чити головi та секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати нову 
редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства. ПIДСУМКИ ГОЛО-
СУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 178 484 299. 
«За» – 178484299 голосiв, що складає 100 % голосiвакцiонерiв, якi зареє-
струвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй. З чотирнадцятого питання порядку денного 

вирiшили:1. Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства шля-
хом викладення його в новiй редакцiї.2. Доручити головi та секретарю За-
гальних зборiв Товариства пiдписатинову редакцiю Положення про 
Правлiння Товариства. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцiй 178 484 299. «За» – 178484299 голосiв, що 
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загаль-
них зборах та євласниками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та євласниками голосуючих з цього питання акцiй. З п’ятнадцятого 
питання порядку денного вирiшили:1. Внести змiни до Положення про 
Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
2. Доручити головi тасекретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати 
нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.ПIДСУМКИ ГО-
ЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 178484299. 
«За» – 178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй. З шiстнадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1. Внести змiни до Кодексу корпоративного управлiння Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї.2. Доручити головi та секретарю Загаль-
них зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Кодексу корпоративного 
управлiння Товариства. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 178 484 299 голосiв, що 
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З сiмнадцятого 
питання порядку денного вирiшили:1. Затвердити на 2017 рiк лiмiт надання 
Товариством порук по зобов’язанням третiх осiб у розмiрi, що не переви-
щує 1 265 000 000 гривень. 2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт засто-
совується до порук, якi надаються Товариством у 2017 роцi.Поруки, наданi 
до 1 сiчня 2017 року та якi дiють протягом 2017 року, не повиннi враховува-
тись при розрахунку використання лiмiту порук у 2017 роцi.3. Поруки в рам-
ках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення зобов’язань 
наступних компанiй:- ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; – ТОВ «IНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ»; – ТОВ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ»; – ПАТ «IНТЕРПАЙП 
НТЗ»; – ПрАТ «НРЗ»; – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ»; – ТОВ «ВАПНЯНА ФА-
БРИКА»; – ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»; – ТОВ «ТРАНСКОМ – 
ДНIПРО»; – ТОВ НВЦ «ЯКIСТЬ»; – ТОВ «МЗ «ДНIПРОСТАЛЬ»; – 
ТОВ «ДНIПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО»;  –  ПАТ «IНТЕРПАЙП 
ДНIПРОВТОРМЕТ»; – ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ»; – 
ТОВ «МЕТА»; – ТОВ «КЛВ ПРОДАКШН»; – Iнтерпайп Лiмiтед 
(InterpipeLimited); – Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.OneLimited); – Са-
лекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks Investments Limited); – Iнтерпайп Юроп СА 
(InterpipeEuropeSA); – КЛВ Вiлко СА (KLWWheelcoSA); – Н. А. Iнтерпайп, Iнк 
(N. A. Interpipe, Inc); – IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ 
(INTERPIPECENTRALTRADEGmbH); – Iнтерпайп М.I ФЗI (InterpipeM. EFZE); 
– ТОВ «IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН»; – ТОВ «IНТЕРПАЙП-М». 
ПIДСУМКИГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi заре-
єструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй 178 484 299. «За» – 178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцiй. З вiсiмнадцятого питання порядку 
денного вирiшили:1. Попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 21.04.2017 р. до 
21.04.2018 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом 
яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними рiчноїфiнансової звiтностi Товариства за 
2016 рiк:- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, 
вартiстькожного правочину не повинна перевищувати 1265000 тис.грн.; – 
правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв тасировини, вартiсть кожно-
го правочину не по-винна перевищувати 1265000 тис. грн.; – правочини з 
залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 
1265000 тис. грн.;- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв 
та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних 
зобов’язань та/абозобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину 
не повинна перевищувати 1265000 тис.грн.; – правочини, щоукладаються 
Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або 
зобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищу-
вати 1265000 тис. грн.;- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй 
та/або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 
1265000 тис. грн.;- правочини щодо надання та отримання Товариством 
фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного правочину не пови-
нна перевищувати 1265000 тис.грн.;- правочини, що укладаються Товари-
ством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв 
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(договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання банкiвських 
послугтощо), вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 
1265000 тис. грн.;- правочини, що укладаються Товариством з метою вне-
сення змiн та доповнень до договорiв за-стави та/або iпотеки, вартiсть кож-
ного правочину неповинна перевищувати 1265000 тис.грн.;- правочини, що 
укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 
договорiв по-руки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 
1265000 тис. грн.;- правочини, що укладаються Товариством з метою вне-
сення змiн та доповнень до договорiв що-до виставлення банкiвських 
гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна пере-
вищувати 1265000 тис.грн.При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з 
таких правочинiв не може перевищувати 1265000 тис.грн.ПIДСУМКИ ГО-
ЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 
178484299. «За» – 178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцiй. «Проти» – 0 голосi в.»Утрималось» – 0 голосi в. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi»- 0 голосi в. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 
0 голосi в.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосую-
чих з цього питання акцiй. 2. Попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 
21.04.2017 р. до 21.04.2018 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг 
за кожним типом яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв То-
вариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк:- 
правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть 
кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис.грн.; – право-
чини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного 
правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.; – правочини з за-
лучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 
3 300 000 тис. грн.;- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв 
та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних 
зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину 
не повинна перевищувати 3 300 000 тис.грн.;- правочини, що укладаються 
Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 
та/або зобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна пе-
ревищувати 3 300 000 тис. грн.;- правочини щодо виставлення банкiвських 
гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть кожного правочину неповинна пере-
вищувати 3 300 000 тис. грн.;- правочини щодо надання та отримання То-
вариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного право-
чину не повинна перевищувати 3 300 000 тис.грн.;- правочини, що 
укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кре-
дитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про 
надання банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного правочину не пови-
нна перевищувати 3 300 000 тис. грн.; – правочини, що укладаються Това-
риством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави 
та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 
3 300 000 тис.грн.;- правочини, що укладаються Товариством з метою вне-
сення змiн та доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину 
не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;- правочини, що укладають-
ся Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо 
виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть кожного-
правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис.грн.При цьому, гранич-
на сукупна вартiсть кожного з такихправочинiв не може перевищувати 
3 300 000 тис.грн. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв – 198 926 707. «За» – 178 484 299 голосiв, що складає 89,7236 % 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. «Проти» – 0 голосi в. «Утри-
малось» – 0 голосi в. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у 
голосуваннi»- 0 голосi в. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, ви-
знаними недiйсними – 0 голосi в. Рiшення прийняте 89,7236 % голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. З дев’ятнадцятого питання порядку 
денного вирiшили: 1. Схвалити договiр №ФП12161227 вiд 28 грудня 
2016 року, укладений мiж ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ» та ТОВ «МЗ 
«ДНIПРОСТАЛЬ», предметом якого є надання ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ» 
на користь ТОВ «МЗ «ДНIПРОСТАЛЬ» тимчасової безвiдсоткової 
фiнансової допомоги на зворотнiй основi у розмiрi 1 000 000 000,00 гри-
вень, що становить 39,48 % вартостi активiв Товариства за данимирiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 2. Схвалити додатковi угоди, 
додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №У303/2009/К вiд 11 листопада 
2009 року, укладенi мiж ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ», в якостi Комiтента, та 
ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якостi Комiсiонера, предметом яких є 
реалiзацiя продукцiї, загальна вартiсть яких за перiод з 1 сiчня 2016 року 
по 31 грудня 2016 року включно складає 771 733 046,43 гривень, що ста-
новить 30,47 % вартостi активiв Товариства за данимирiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк. 3. Схвалити додатковi угоди, додатки, 
специфiкацiї до договору №У740/2008 вiд 22 грудня 2008 року, укладенi 
мiж ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ», в якостi Постачальника, та 
ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якостi Покупця, предметом яких є поста-
чання трубної продукцiї, загальна вартiсть яких за перiод з 1 сiчня 
2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 602 882 029,37 гри-

вень, що становить 23,80 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностiТовариства за 2016 рiк. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 178 484 299. «За» – 
178 484 299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лись для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 
«Проти» – 0 голосi в. «Утрималось» – 0 голосi в. Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi»- 0 голосi в. Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосi в. Рiшення 
прийняте простою бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у загальних зборах та яким належать голосуючi 
з цього питання акцiї. Пропозицiй до порядку денного зборiв не надходи-
ло. 21.12.2017 р. проведено позачергові Загальні збори. Порядок денний 
позачергових Загальних зборів ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.12.2017 р., 
скликаних за рiшенням Наглядової ради Товариства:1. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їхповноважень. 
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства. 
3. Прийняття рiшення проприпинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства.4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.5. За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними. 
6. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї.1. Для участi у позачергових Загальних 
зборах ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ» зареєстровано 4 учасника, яким нале-
жить 178484299 голосiв, що становить 89.72 % голосуючих акцiй Товари-
ства. В процесi роботи Загальних зборiв Товариства були розглянутi всi пи-
тання порядку денного та прийнятi вiдповiднi рiшення. З першого питання 
порядку денного вирiшили:1.Обрати членами лiчильної комiсiї наступних 
осiб:1)Ключника Андрiя Iгоровича;2) Ключник Ларису Миколаївну;3)Палеху 
Олену Вiкторiвну;4) Приходько Олену Вiкторiвну; 5) Федорову Свiтлану 
Михайлiвну.2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля 
закiнчення роботи Загальних зборiв Товариства. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАН-
НЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 
загальних зборах та євласниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 
178 484 299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, 
якiзареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 
якiзареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосу-
ючих з цього питання акцiй. З другого питання порядку денного вирiшили: 
1. Затвердити порядок проведення Загальних зборiв Товариства:1) Для 
розгляду питань порядку денного Загальних зборiв вiдвести: а) виступаю-
чим з основною доповiддю – до 10 хвилин; б) особам, якiприймають 
участь в обговореннi рiшень, що приймаються – до 5 хвилин.2) Головi 
зборiв виносити на розгляд Загальних зборiв питання порядку денного та 
надавати слово виступаючим.Розгляд кожного питання порядку денного 
розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу з цього питання, 
пiсля яких доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект рiшення з 
цього питання, пiсля чого Загальним зборам переходити до голосування. 
3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповiдачам слово нада-
вати тiльки на пiдставi їх письмового звернення до секретаря зборiв iз за-
значенням найменування чи прiзвища, iм’я, по батьковiакцiонера (його 
представника). 4) Голосування з питань порядку денного провести з ви-
користанням бюлетенiв для голосування, отриманих учасниками зборiв 
при реєстрацiї. В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi 
технiчнi перерви до 5 -10 хвилин.5) Пiсля розгляду усiх питань порядку 
денного та оголошення результатiв голосування з кожного питання поряд-
ку денного Загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй 178484299. «За» -178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцiй. З третього питання порядку 
денного вирiшили:1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради 
Товариства: •Храйбе Фадi Зейновича – представника акцiонера 
IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД; •Морозова Дениса Володимировича; •Брiднi Глiба 
Iгоровича; •Любименко Iнни Володимирiвни; •Кисилевського Дмитра Да-
видовича; •Сови Юлiї Миколаївни; •Трегуба Олега Євгеновича. ПIДСУМКИ 
ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лись для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 
178484299. «За» – 178 484 299 голосiв, що складає 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцiй. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцiй. З четвертого питання порядку 
денного вирiшили: Пiдсумки кумулятивного голосування: № з/п Перелiк 
кандидатiв у члени Наглядової ради Товариства Кiлькiсть голосiв, пода-
них ЗА кандидата 1.Храйбе Фадi Зейнович – представник акцiонера 
«IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД» (INTERPIPELIMITED) – 1784842992. Морозов Де-
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нис Володимирович – 178484299. 3. Брiдня Глiб Iгорович – 178484299. 
4. Сова Юлiя Миколаївна – 178484299. 5. Любименко Iнна 
Володимирiвна – 178484299. 6. Шевченко Андрiй Вiкторович – незалеж-
ний директор – 178484299. 7. Гiльбурд Роман Юрiйович – незалежний ди-
ректор – 178484299. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у 
голосуваннi – 0.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнани-
ми недiйсними – 0.За результатами кумулятивного голосування обраними 
до складу Наглядової ради Товариства є 1. Храйбе Фадi Зейнович – пред-
ставник акцiонера «IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД» (INTERPIPE LIMITED); 2. Мо-
розов Денис Володимирович; 3. Брiдня Глiб Iгорович; 4. Сова Юлiя Мико-
лаївна; 5. Любименко Iнна Володимирiвна;6. Шевченко Андрiй 
Вiкторович – незалежний директор; 7. ГiльбурдРоман Юрiйович – неза-
лежний директор. З п’ятого питання порядку денного вирiшили: 1. Затвер-
дити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити, що договори з членами На-
глядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй основi. 3. Упо-
вноважити Голову Правлiння Товариствапiдписати договори з членами 
Наглядової ради Товариства. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 
178484299 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лись для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй. З шостого питання порядку денного вирiшили:1. Внести 
змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення 
його в новiй редакцiї та затвердити їх. 2. Доручити головi та секретарю 
Загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про На-
глядову раду Товариства.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцiй 178484299. «За» – 178484299 голосiв, що 
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення прийняте про-
стою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Пропозицiй до порядку денного зборiв не надходило.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВЕлИКА 
КРуЧА”, 05267222, Україна Полтавська обл. Пирятинський р-н 37052 
с.Велика Круча Героїв майдану, 121, (053) 58- 68-323

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.velykakrucha.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Полтавське 
бюро судово-економiчної експертизи та аудиту», 23561178

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗБОРIВ:1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї та секретаря.2. Про 
порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування.3. Звiт директора про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi. За-
твердження рiчного звiту товариства i розподiлу прибутку за 2016 р., та 
напрямки використання прибутку в 2017 р.4. Звiт Наглядової ради5. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї.6. Про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради.7. Про обрання Наглядової ради товариства.8. Вибори голови Нагля-
дової ради товариства.9. Про змiну типу товариства з Публiчного 
Акцiонерного тавариства на Приватне Акцiонерне товариство, та найме-
нування товариства.10. Затвердження Статуту Дочiрнього пiдприємства 

«Велика Круча-Маркет» Публiчного акцiонерного товариства «Велика Кру-
ча» в новiй редакцiї.11. Про приведення у вiдповiднiсть мiсцезнаходження 
товариства в зв'язку з перейменуванням вулицi.12. Про внесення змiн до 
статуту товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення 
уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї 
статуту товариства.12.04.2017 р. були внесенi додатковi питання до по-
рядку денного зборiв:1. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.Особа, що пода-
ла пропозицiю про доповнення порядку денного: Наглядова рада товари-
ства.Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню 
порядку денного рiшення прийнято. Прийнятi рiшення:1.Обрано голову та 
членiв лiчильної комiсiї та секретаря.2. Затверджено порядок засвiдчення 
бюлетенiв для голосування.3. Затверджено звiт директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi. Затверджено 
рiчний звiту товариства i розподiлу прибутку за 2016 р., та напрямки вико-
ристання прибутку в 2017 р.4. Затверджено звiт Наглядової ради5. За-
тверджено звiт Ревiзiйної комiсiї.6. Припинено повноваження членiв На-
глядової ради.7. Обрано Наглядову раду товариства.8. Обрано Голову 
Наглядової ради товариства.9. Змiнено тип товариства з Публiчного 
Акцiонерного тавариства на Приватне Акцiонерне товариство, та найме-
нування товариства.10. Затверджено Статут Дочiрнього пiдприємства 
«Велика Круча-Маркет» Публiчного акцiонерного товариства «Велика Кру-
ча» в новiй редакцiї.11. Приведено у вiдповiднiсть мiсцезнаходження това-
риства в зв'язку з перейменуванням вулицi.12. Внесено змiни до статуту 
товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення уповнова-
жених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї статуту 
товариства.13. Обрано членiв Ревiзiйної комiсiї.Позачерговi збори не скли-
калися та не проводилися.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОНДОВА КОМПАНІя  

«АВТОАлЬяНС-ІНВЕСТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

«Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
2. Код за ЄДРПОУ: 22926761
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896
5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (надалi – Товариство), 
що відбулись 25.04.2018, прийнято рішення про припинення (реорганiзацiю) 
Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідаль-
ністю. Рішення прийнято з метою зменшення організаційних та фінансових 
витрат та оптимізації управління. Результати голосування по рішенню про 
припинення шляхом перетворення: «за» прийняття рішення про припинен-
ня шляхом перетворення голосувало 375 000 голосів, «проти» голосувало 
0 голосів. Повне найменування юридичної особи правонаступника: товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-

інвест» (мiсцезнаходження 04116, м. Київ - 116, вул. Старокиївська, 10). 
Порядок розподілу активів та зобов’язань: до товариства-правонаступника 
переходять всі права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ». Розмір статут-
ного капіталу правонаступника: статутний капітал правонаступника склада-
тиме 7 125 000,00 грн.

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капі-
талі правонаступника: акції Товариства конвертуються в частки товариства 
з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» з 
коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників, 1 ак-
ція номінальною вартістю 19,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в 
розмірі 19,00 грн. Розподіл часток товариства-правонаступника відбуваєть-
ся із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами 
у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОН-
ДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ». Обмін акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-
ІНВЕСТ» здійснюється на частку у Статутному капіталі товариства з обме-
женою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» пропо-
рційно кількості акцій, що належать акціонеру. Статутний капітал товариства 
з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» 
розподіляється виключно між акціонерами i тільки пропорційно кількості ак-
цій, що належать акціонерам. Призначено комісію з реорганізації (припи-
нення): голова комісії – Тараненко Дмитро Григорович, члени комісії – Пе-
трук Юліанна Володимирівна та Ващенко Наталія Петрівна.

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  Тараненко Д. Г. 25.04.2018 р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство по газопостачанню 
та газифiкацiї  
"Марiупольгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361135
3. Місцезнаходження 87515, м. Марiуполь, 

вул. Миколаївська, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та факс (0629)334106, 526921
5. Електронна поштова адреса urist@margaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 

вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi.Посадова особа 
Голова Наглядової ради Фомиченко I.Г. припинiв повноваження з 
23.04.2018 р.. Перебував на посадi з 24.04.2017 р.. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,071905%.Непогашеної судiмостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. 

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа 
член Наглядової ради Маденова В.В. припинила повноваження з 
23.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0,002087%. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 
24.04.2017 р. Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової ради у повному складi, у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа член На-
глядової ради Козiнцева О.I. припинила повноваження з 23.04.2018 р.. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,002087% На посадi 
члена Наглядової ради перебувала з 24.04.2017 р. Непогашеної 
судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано.

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової ради у повному складi, у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа член На-
глядової ради Латиш В.Л. перебувала на посадi з 24.04.2017 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,002087%. Непогашеної 
судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано.

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової ради у повному складi, у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа член На-
глядової ради Левiна О.В. перебувала на посадi з 24.04.2017 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,002504%. Непогаше-
ної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про обрання Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства у кiлькостi 6 осiб строком на 
3 роки. Посадова особа Голова Наглядової ради Товариства Фомичен-
ко Iван Григорович, акцiонер. обраний на посаду 23.04.2018р. строком 
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,071905%. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: протягом остан-
них пяти рокiв по теперiшнiй час - Голова Наглядової ради 
ПАТ «Марiупольгаз». Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними (рiчними) зборами ПАТ «Марiупольгаз», що вiдбулися 

23.04.2018 р., прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Нагля-
дової ради Товариства у кiлькостi 6 осiб строком на 3 роки. Посадова 
особа член Наглядової ради Козiнцева Ольга Iванiвна, акцiонер, обра-
на на посаду 23.04.2018 р. строком на 3 роки. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0,002087%. Протягом останних п'яти рокiв 
займала наступнi посади: протягом останних п'яти рокiв по теперiшнiй 
час заступник генерального директора з природного газу. 
ПАТ «Марiупольгаз». Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулiся 23.04.2018 р., прийнято рiшення про обрання Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства у кiлькостi 6 осiб строком на 
3 роки. Посадова особа член Наглядової ради ПАТ «Марiупольгаз» 
Латиш Вiкторiя Леонiдiвна, акцiонер, обрана на посаду 23.04.2018 р. 
строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,002087%. Протягом останних п'яти рокiв займала наступнi посади:з 
березня 2013 р. по грудень 2013 р. ведучий економiст, ПАТ «Судно-
плавна компанiя «Укррiчфлот»; з березня 2014 р. по теперiшнiй час ге-
неральний директор, ТОВ «Маргаз». Непогашеної судiмостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано.

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про обрання Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства у кiлькостi 6 осiб строком на 
3 роки. Посадова особа член Наглядової ради Левiна Олена 
Вiкторiвна, акцiонер, обрана на посаду 23.04.2018 р. строком на 
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,002504%. 
Протягом останних п'яти рокiв займала наступнi посади: протягом 
останних п'яти рокiв по теперiшний час заступник начальника ПЕВ, 
ПАТ «Марiупольгаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними (рiчними) зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольгаз», що 
вiдбулися 23.04.2018 р., прийнято рiшення про обрання Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства у кiлькостi 6 осiб строком на 
3 роки. Посадова особа член Наглядової ради ПАТ «Марiупольгаз» 
Лещенко Варвара Миколаївна, акцiонер, обрана на посаду 
23.04.2018 р. строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,003548%. Протягом останних п'яти рокiв займала наступнi 
посади:з березня 2013р. по листопад 2015 р., начальник абонентної 
дiльницi служби по контролю за витратами газу споживачами, 
ПАТ «Марiупольгаз»; з грудня 2015 р. по теперiшнiй час iнженер-
iнспектор вiддiлу реалiзацiї природного газу, ТОВ «Азовгаз». Непога-
шеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на роз-
криття паспортних даних не надано.

Загальними зборами ПАТ «Марiупольгаз», що вiдбулися 
23.04.2018 р., прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Нагля-
дової ради Товариства у кiлькостi 6 осiб строком на 3 роки. Посадова 
особа член Наглядової ради ПАТ «Марiупольгаз» Макаренко Федiр Фе-
дорович, акцiонер, обраний на посаду 23.04.2018 р. строком на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,052181%. Протягом 
останних п'яти рокiв займав наступнi посади: пенсiонер, 
ПАТ «Марiупольгаз» (в лютому 2011 року звiльнился з посади заступ-
ника голови правлiння ВАТ «Марiупольгаз» ). Непогашеної судiмостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Марiупольгаз», якi вiдбулися 
23.04.2018 р., було прийнято рiшення про продовження термiну повно-
важень Шекули Григорiя Вiкторовича на посадi генерального директо-
ра. Пiдстава рiшення: заява Шекули Г.В., рiшення Наглядової ради 
ПАТ «Марiупольгаз» (протокол вiд 23.04.2018 р.) про подовження 
термiну повноважень на посадi генерального директора. Строк, на 
який призначено: включно до 30 квiтня 2019 р. Iнши посади, якi 
обiймала особа протягом останних п'яти рокiв: з березня 2013 р. по 
березень 2015 р. директор з маркетингу ТОВ «Маргаз», з листопада 
2014 р. по 14 вересня 2015 р. -виконуючий обов'язки генерального ди-
ректора ПАТ «Марiупольгаз»; з 15 вересня 2015 р. по теперiшнiй час - 
генеральний директор ПАТ «Марiупольгаз». Непогашеної судiмостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.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 Шекула Григорiй Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
“МАРIуПОлЬГАЗ”
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Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 

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

«ОКМА». 2. Код за ЄДРПОУ: 24077020. 3. Місцезнаходження: 01042, 
м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корп. В. 4. Міжміський код та телефон, 
факс: (044) 206-11-50, 206-11-51. 5. Електронна поштова адреса: 
pat_okma@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://okma.e.ua/. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента. 

II. Текст повідомлення: 
23.04.2018 року річними загальними зборами акціонерів 

ПрАТ «ОКМА» (далі - Товариство) у зв'язку з закінченням строку по-
вноважень було прийнято рішення про припинення повноважень Голо-
ви ревізійної Комісії Княжанської Юлії Віталіївни та члена Ревізійної 
комісії Магаря Семена Івановича, строк перебування на посадах- 

4 роки. 23 квітня 2018 року річними загальними зборами акціонерів То-
вариства на підставі поданих заяв було прийнято рішення про обрання 
Княжанської Юлії Віталіївна на посаду Голови Ревізійної комісії та про 
обрання Магаря Семена Івановича на посаду Члена Ревізійної комісії, 
строк на який призначено посадових осіб - 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала Княжанська Ю. В. протягом останніх 5 років - начальник відділу, 
член Ревізійної комісії. Інші посади, які обіймав Магарь С. І. протягом 
останніх 5 років – член Ревізійної комісії. Вказані особи не володіють 
акціями Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини особи не мають, особи не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних. 

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

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Джулай Н. С. 
24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА»

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 «буДТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. Текст повідомлення 

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 

24.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 24.04.2018 р.) .

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського ха-
рактеру відповідно до предмету діяльності за Статутом товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 2079,4 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 480,908 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 44227.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 44226.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 44226.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
III. Підпис 

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

2.
 Голова правління О. І. Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 24.04.2018

(дата) 

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВОлОДИМИР-
ВОлИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05527752
3. Місцезнаходження 44700, м.Володимир-Волинський, 

вул.Луцька,81
4. Міжміський код, телефон та факс 03342 20610, 03342 35070
5. Електронна поштова адреса vvpupsik@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://05527752.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 24/04/2018р. 

(протокол № 25 від 24/04/18р), надано попереднє схвалення значних 
правочинiв,а саме : договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, 
кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товари-
ства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном 
Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки 
(в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), якi можуть вчиня-
тися Товариством у перiод з 24/04/2018р по 23/04/2019р, пiсля надання 
згоди на їх вчинення Наглядовою радою.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6687969 шт. Для участi в загальних 
зборах акцiонерiв зареєструвалось - 6552767 голосуючих акцiй. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» - 6550221 шт, «проти» - 2546 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правління Євчук Р.В.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДубНО-
НАФТОПРОДуКТ", 
03482608, 35602, Рівненська обл., 
м. Дубно, вул. Страклiв-
ська, буд. 18А, тел.0362 45-10-32

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

25.04.2018

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

dnp.rovno.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«буДТРАНС»
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «буДТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. Текст повідомлення 

24.04.2018 р. Загальні збори акціонерів ПрАТ «БУДТРАНС» прийняли 
рішення про зміну складу посадових осіб. Зміст рішення: припинення по-
вноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради 
на новий строк. Обгрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень 
членів Наглядової ради. Підстава змін: Протокол Загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «БУДТРАНС» №1/2018 від 24.04.2018 р.

Припинила повноваження Голова Наглядової ради Григорович 
лариса Володимирівна. Частка в статутному капіталі емiтента 4,085 %. 
Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі: 21540 грн. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2015 р. 

Припинив повноваження член Наглядової ради Гринченко Ігор 
Олегович. Частка в статутному капіталі емiтента 0 %. Розмір пакета ак-
цій емітента, який належить цій особі : 0 грн.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2015 р. 
Припинила повноваження член Наглядової ради Зуєвич Марія 

Василівна. Частка в статутному капіталі емiтента 2,346 %. Розмір пакета 
акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 12370 грн. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2015 р. 

Усі посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття 
паспортних даних не надали.

Обрана Голова Наглядової ради Григорович лариса Володими-
рівна. Загальними зборами акціонерів Григорович Л.В.обрана до складу 
Наглядової ради. В цей же день за рішенням Наглядової ради Григоро-
вич Ларису Володимирівну обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ «БУД-
ТРАНС». Частка в статутному капіталі емiтента 4,085 %. Розмір пакета 
акцій емітента, який належить цій особі: 21540 грн. Строк, на який обрано 
особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: зам. Генерального директора ТОВ «Автоцентр», Голова Наглядової 
ради ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 2154 простих іменних акцій. Голова Наглядової ради Григоро-
вич Л.В. є акціонером товариства. 

Обраний член Наглядової ради Григорович Володимир Олексан-
дрович. Частка в статутному капіталі емiтента 2,006 %. Розмір пакета 
акцій емітента, який належить цій особі: 10580 грн Строк, на який обрано 
особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: заступник директора з економічних питань ТОВ «АГОРА СЕРВІС» з 
17.10. 2016 року. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
1058 простих іменних акцій. Член Наглядової ради Григорович В.О. є ак-
ціонера товариства. 

Обрана член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна. Частка в 
статутному капіталі емiтента 2,346 %. Розмір пакета акцій емітента, який 
належить цій особі: 12370 грн. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник 
відділу матеріально-технічного забезпечення, член Наглядової ради 
ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
1237 простих іменних акцій. Член Наглядової ради Зуєвич М.В. є акціоне-
ром товариства. 

Усі обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не на-
дали. 

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

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

2.
 Голова правління Григорович О.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 24.04.2018

(дата) 

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРюКIВбуДТЕХМОНТАж»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРЮКIВБУДТЕХМОНТАЖ», 30244831, вул. Цюрупи, будинок 16, 
м. Кременчук, Крюкiвський р-н, Полтавська, 39600, (05366) 74-13-88

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.kbtm.in.ua

Директор ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»  Довбня С.В.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРИКАР-
ПАТТяОблЕНЕРГО»,
00131564 вул. Індустріальна, 34
м. Івано-Франківськ, 76014 
(0342) 52 05 27

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

25.04.2018 р.

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

www.oe.if.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВIКТОРIя", 01564785м. Київ , 
03113, м. Київ, вул. Миколи 
Василенка, 2 0444567400,

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

26.04.2018

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

pjscviktoria.inf.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КАРТЕлЬ.",
23649016 Дніпропетровська ,
Довгинцiвський, 50048, м. Кривий 
Рiг,Днiпровське шосе, 84А 0564714523,

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

27.04.2018

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

Prat-kartel.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ВОлОДИМИР-
ВОлИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05527752
3. Місцезнаходження 44700, м.Володимир-Волинський, 

вул.Луцька,81
4. Міжміський код, телефон та факс 03342 20610, 03342 35070
5. Електронна поштова адреса vvpupsik@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://05527752.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової ради Романюк Володимир Миколайо-

вич (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припи-
няє повноваження на посадi з 24.04.2018р.; Володiє 3274143 шт простих 
iменних акцiй, що складає 43,258416% вiд статутного капiталу Товариства.; 
на посадi особа перебувала 6 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повно-
важень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: пере-
обрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 
вiд 24.04.2018р.

Посадова особа член Наглядової ради Мiкулiч Володимир Михайлович 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє по-
вноваження на посадi з 24.04.2018р.; Володiє 62344 шт простих iменних 
акцiй, що складає 0,823697% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi 
особа перебувала 6 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання 
посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 
24.04.2018р

Посадова особа член Наглядової ради Романюк Марiя Василiвна (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повнова-
ження на посадi з 24.04.2018р.; Володiє 62442 шт простих iменних акцiй, що 
складає 0,824992% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа пе-
ребувала 2 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi 
збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових 
осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р.

Посадова особа член Наглядової ради Лiщук Свiтлана Володимирiвна 
(згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) припиняє 
повноваження на посадi з 24.04.2018р. На посадi особа перебувала 1 рiк; не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що 
прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, 
причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: 
Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р. Представник 
акцiонера Мiкулiча В.М. Акцiями Товариства не володiє. До призначення про-
тягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: директор ТОВ «Благомед». 

Посадова особа член Наглядової ради Курляндський Дмитро Валерiйович 
(згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) припиняє 
повноваження на посадi з 24.04.2018р. На посадi особа перебувала 1 рiк; не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що 
прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, 
причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: 
Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р. Представник 
акцiонера Романюка В.М. Акцiями Товариства не володiє. До призначення 
протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: самозайнята особа – дiючий 
приватний адвокат. 

Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Тьохта Анатолiй Кузьмович 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє по-
вноваження на посадi з 24.04.2018р.; Акцiями Товариства не володiє; на 
посадi особа перебувала 6 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повно-
важень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: пере-
обрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 
вiд 24.04.2018р.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Мiкулiч Тетяна Олександрiвна 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє по-
вноваження на посадi з 24.04.20178.; Володiє 3274078 шт простих iменних 
акцiй, що складає 43,257557% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi 
особа перебувала 9 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання 
посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 
24.04.2018р.

Обрано членом Наглядової ради Романюка Володимира Миколайовича 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 24.04.2018р. 
(протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядо-
вої ради шляхом кумулятивного голосування. Володiє 3274143 шт простих 
iменних акцiй, що складає 43,258416% вiд статутного капiталу Товариства. 
Обрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 6-ти рокiв 
обiймав посади: Голова наглядової ради ПАТ «Володимир-Волинський кон-
сервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Обрано членом Наглядової ради Мiкулiча Володимира Михайловича 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 24.04.2018р. 
(протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядо-
вої ради шляхом кумулятивного голосування. Володiє 62344 шт простих 
iменних акцiй, що складає 0,823697% вiд статутного капiталу Товариства. Пе-
реобрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 6-ти рокiв 
обiймав посади: член наглядової ради ПАТ «Володимир-Волинський консерв-
ний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Обрано членом Наглядової ради Романюк Марiю Василiвну (згоду на роз-
криття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у 
зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного го-
лосування. Володiє 62344 шт простих iменних акцiй, що складає 0,824992%вiд 
статутного капiталу Товариства. Обрана строком – на 3 роки. До призначення 
протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: домогосподарка, член нагля-
дової ради – 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Обрано членом Наглядової ради Лiщук Свiтлану Володимирiвну (згоду на 
розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 24.04.2018р.) 
у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного 
голосування. Представник акцiонера Мiкулiча В.М. Акцiями Товариства не 
володiє. Обрана строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти 
рокiв обiймала посади: директор ТОВ «Благомед», член наглядової ради – 
1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Обрано членом Наглядової ради Курляндського Дмитра Валерiйовича 
(згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 
24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом 
кумулятивного голосування. Представник акцiонера Романюка В.М. Акцiями 
Товариства не володiє. Обрано строком – на 3 роки. До призначення протя-
гом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: самозайнята особа – дiючий приват-
ний адвокат, , член наглядової ради – 1 рiк. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правління Євчук Р.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАуКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОбуВАлЬНИЙ 
ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» (код за ЄДРПОУ 14310661), Місцезнаход-
ження-04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10.Телефон (факс) - 
(044)  481-36-94, Електронна поштова адреса-test_center@spektrum-t.com.
ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет-http://www.spektrum-t.com.ua

Вид особливої інформації- Відомості про прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

2. Текст повідомлення
Загальними зборами 25.04.18р. прийнято рiшення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинiв на проведення випробувань, 
на граничну сукупну вартiсть 3 000 тис. грн. Вартiсть активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 404 тис. грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 742,57%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй – 310600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах – 310600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 248880 шт., «проти» – 0 

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

титься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Директор Васильєв В.л.  25.04.18р
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цін-
них паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ДЕРжАВНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО "ЕНЕР-
ГОРИНОК", 21515381
м. Київ , 01032, Вул. Симона 
Петлюри, будинок 27, (044)594-86-00

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

26.04.2018

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

www.er.energy.gov.ua 

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“ЕлЕКТРОЗАВОД”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Електрозавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00215108
3. Місцезнаходження 50106, м. Кривий Рiг, Електрозавод-

ська, 1К
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 462 02 30 056 462 02 30(факс)

5. Електронна поштова адреса elektrozavod _kr@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.elektrozavod.com.ua

7. Вид особливої інформації РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які 
здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Електрозавод", 
код ЄДРПОУ 00215108, 
50106, м. Кривий Рiг,  
Електрозаводська, 1К, 
056 462 02 30 056 462 02 30(факс)

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

26.04.2018р.

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

www.elektrozavod.com.ua

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

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

Директор  якубовський Євген Валентинович 25.04.2018р.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"IНВЕСТИЦIЙНА 
КОМПАНIя 
"IНВЕСТСЕРВIС", 21629417 
Київ, 04050, Київ, Пимоненка, 5 
0444840715,

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

30.04.2018

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

investservice.kiev.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«РуСИН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РуСИН»

2. Код за ЄДРПОУ: 03767788
3. Місцезнаходження: 03134, м.Київ, вул. Миру, буд. 19-Е
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-64-33 (044) 408-64-33
5. Електронна поштова адреса: mail@zaorysin.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zaorysin.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. Текст повідомлення 

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 

24.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 24.04.2018 р.) .

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського ха-
рактеру відповідно до Статуту Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату 

прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної 

фінансової звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 13140 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 761,035 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 2649.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 2553.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 2553.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
III. Підпис 

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

2.
Голова правління С. В. Козлов 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 24.04.2018

(дата) 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816; (044) 4983815
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІя «ІНТЕРЕКСПРЕС»

2. Код за ЄДРПОУ 33097568
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 287-47-16 (044) 287-47-16
5. Електронна поштова адреса sk@interexpress.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.interexpress.com.ua/uk/
novunu-kompanii

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

1. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальни-
ми Зборами ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі госпо-
дарської необхідності зміни (збільшення) складу Наглядової Ради ПрАТ СК 
«ІнтерЕкспрес».

Посадова особа Кісельов Євген Михайлович (паспорт: серія КС номер 
301742, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у 
Львівській області), яка займала посаду Голови Наглядової Ради – Прези-
дента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 55,068493%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 4020000, 00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.02.2011 р. (з 

18.04.2017 р. переобрана).
Рішенням Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» від 24.04.2018 р. 

(Протокол № 1) Кісельова Євгена Михайловича переобрано на посаду Го-
лови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

2. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальни-
ми Зборами ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі госпо-
дарської необхідності зміни (збільшення) складу Наглядової Ради ПрАТ СК 
«ІнтерЕкспрес».

Посадова особа Кісельова Аполлінарія Петрівна (паспорт: серія КС но-
мер 301741, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у 
Львівській області), яка займала посаду Заступника Голови Наглядової Ради 
– Віце-Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 9,863013 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 720 000,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.02.2011 р. (з 

18.04.2017 р. переобрана).
Рішенням Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» від 24.04.2018 р. 

(Протокол № 1) Кісельову Аполлінарію Петрівну переобрано на посаду За-
ступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

3. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами 
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).

Обрання посадової особи виконано на підставі господарської необхід-
ності зміни (збільшення) складу Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Кісельова Євгена Михайловича (паспорт: серія КС номер 301742, ви-
даний 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській об-
ласті) обрано на посаду Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК 
«ІнтерЕкспрес».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 55,068493%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 4020000,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 25.04.2018 р. по 

24.04.2021 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних За-
гальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
– з 07.04.2009 р. – Генеральний директор Товариства з обмеженою від-

повідальністю «ТрансфармПлюс» (код за ЄДРПОУ 31451597);
– з 01.02.2011 р. – Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «Ін-

терЕкспрес» (код за ЄДРПОУ 33097568);
– до 28.10.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «Трансфарм» (код за ЄДРПОУ 31291154);
– з 15.12.2017 р. до 25.01.2018 р. – Директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Інтердеревбуд» (код за ЄДРПОУ 33213497).
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 402 (Чотириста 

дві) акції.
Кісельов Євген Михайлович є акціонером ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
4. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами 

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).

Обрання посадової особи виконано на підставі господарської необхід-
ності зміни (збільшення) складу Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес».

Кісельову Аполлінарію Петрівну (паспорт: серія КС номер 301741, ви-
даний 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській об-
ласті) обрано на посаду Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-
Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 9,863013%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 720000,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 25.04.2018 р. по 

24.04.2021 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних За-
гальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
– з 01.02.2011 р. – Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент 

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (код за ЄДРПОУ 33097568);
– з 26.10.2016 р. по 22.09.2017 р. – Перший заступник Генерального 

директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» 
(код за ЄДРПОУ 31451597).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 72 (Сімдесят дві) 
акції.

Кісельова Аполлінарія Петрівна є акціонером ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
5. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами 

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).
Обрання посадової особи виконано на підставі господарської необхід-

ності зміни (збільшення) складу Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес».

Рудь Людмилу Василівну (паспорт: серія ВА номер 359555, виданий 
08.08.1996 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області) обра-
но на посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 9,863013%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 720000,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 25.04.2018 р. по 

24.04.2021 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних За-
гальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
– з 29.10.2010 р. по 20.06.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Трансдон» (код за ЄДРПОУ 35570568);
– з 01.02.20011 р. по 17.04.2017 р. – Заступник Голови Наглядової 

Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (код за ЄДРПОУ 
33097568);

– з 13.06.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Горизонталь груп» (код за ЄДРПОУ 38603428).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 72 (Сімдесят дві) 
акції.

Рудь Людмила Василівна є акціонером ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
6. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами 

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).
Обрання посадової особи виконано на підставі господарської необхід-

ності зміни (збільшення) складу Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес».

Андрейцева Валерія Миколайовича (паспорт: серія СО номер 994607, 
виданий 11.07.2002 р. Дарницьким РУ ГУ МВД України в місті Києві) обра-
но на посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 7,671232%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 560000,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 25.04.2018 р. по 

24.04.2021 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних За-
гальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- до 01.01.2015 р. – Директор департаменту логістики та транспортного 

забезпечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТЕК ТРАНС» 
(код за ЄДРПОУ 33552133);

- з 02.01.2015 р. – Директор виконавчий Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ІТЕК ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 33552133).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 56 (П’ятдесят 
шість) акцій.

Андрейцев Валерій Миколайович є акціонером ПрАТ СК «Інтер-
Експрес».

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 Кушнір В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
26.04.2018 р.

(дата) 
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЧОРТКIВСЬКЕ ПлЕМПIДПРИЄМСТВО»
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 
«Чорткiвське племпiдприємство». 

2. Код за ЄДРПОУ: 00704474. 
3. Місцезнаходження: 48551, Тернопiльська область Чорткiвський р-н 

с. Шманькiвчики , д/н. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03552) 5-62-26 (03552) 5-62-26. 
5. Електронна поштова адреса: info@chortplem.pat.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
II. Текст повідомлення: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1 
вiд 21.04.2018 р.):

припинено повноваження Ревiзора Гикава Олександри Анатолiївни 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини немає. Перебувала на посадi 5 рокiв.

припинено повноваження Голови Наглядової ради Бiлозерського 
Леонiда Олеговича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 17,846385%. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебу-
вав на посадi 5 рокiв.

припинено повноваження Члена Наглядової ради Бащенка Володи-
мира Михайловича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi.Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 13,592463%. Непогаше-
ної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на 
посадi 5 рокiв.

припинено повноваження Члена Наглядової ради Захарчука Михайла 
Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi.Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 5 рокiв.

обрано Голову Наглядової ради Бiлозерського Леонiда Олеговича 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Володiє 
часткою у сатутному капiталi емiтента у розмiрi 17,846385%. Посадова 
особа є акцiонером. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймає посаду менеджера у ТзОВ «Брокерский дiм».

обрано Члена Наглядової ради Захарчука Михайла Володимировича 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у 
сатутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником 
акцiонера Горячого Григорiя Мирославовича. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду комiрника ПрАТ «Чорткiвське 
плеипiдприємство».

обрано Члена Наглядової ради Забiяку Петра Дмитровича (фiзична 
особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Посадова особа є 
представником акцiонером Бащенка Володимира Михайловича. Часткою 
у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду головного зоотехнiка 
ПрАТ «Чорткiвського племпiдприємства».

обрано Ревiзора Гикаву Олександру Анатолiївну (фiзична особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних ). Часткою у сатутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймає посаду бухгалтера ПрАТ «Чорткiвське племпiдприємство».

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

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

Директор  Горячий Григорiй Мирославович 24.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжмісь-
кий код і телефон емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
«уКР ПАПІРПРОМ», 
16464888, вул. Євгена Сверстю-
ка, буд. 19, м. Київ, Дніпровський, 
02002, Україна, (044) 517-84-54

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

25.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua/
http://16464888.smida.gov.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведений ау-
дит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю Аудиторська фірма 
«Імона-Аудит», 23500277

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,9875% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3.Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних збо-
рів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.
10.Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за під-
сумками роботи у 2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Доповнення до порядку денного не надавалось.
Питання порядку денного розглянуті, прийняті відповідні рішення. 
6. Інформація про дивіденди: У 2017 році дивіденди не нараховувались 
і не виплачувались

Генеральний директор  Штоюнда Діана Олегівна

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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО “НIжИНСЬКИЙ 
ТОРГОВИЙ ДIМ “IСКРА”, 
21392205Чернігівська , Нiжинський, 16600, 
Нiжин, пров.Урожайний,21 (04631)53691,

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

26.04.2018

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

http://iskrantd1.wix.com/iskra



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

124

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРИЙСЬКИЙ ХлІбОКОМбІНАТ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента.
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Стрийський хлібокомбінат». 
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товари-

ство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23976347.
Місцезнаходження емітента: 82462, Україна, Львівська область, 

Стрийський район, с.Слобідка, вул.Колеси, 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (03245) 5-25-53
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

Текст Повідомлення:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Стрийський хлібокомбінат» 

(надалі – Товариство) 24.04.2018 року прийнято про надання згоди на 
вчинення (укладання) значних правочинів у вчинення яких є заінтересо-
ваність (протокол загальних зборів акціонерів №1 від 24.04.2018 року), а 
саме:

1. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 
5000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:6589 тис.грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 75,88%;

2. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 
5158 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:6589 тис.грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 78,28%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 3649645
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 3614268
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 3614268
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття 

інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приват-
ного акціонерного товариства не застосовуються.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства. 

Директор  бондаренко Геннадій Костянтинович

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНІя 
З уПРАВлІННя АКТИВА-
МИ «ДОВІРА-КАПІТАл», Код 
ЄДРПОУ 32707701, місцезнаходження: 
03150, м. Київ, вул. Червоноармій-
ська, буд. №72, літ. А, 8 поверх, групи 
приміщень №177, т. (044) 585-91-50 

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

26.04.2018

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

http://dovira-capital.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, між-
міський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОРуМ уКРАЇНА", 
25332714, вулиця Iвана Ткаченка, 189, мiсто До-
нецьк, Ленiнський р-н, Донецька область, 83005, 
(062) 381-53-48, 067 626 63 61, 067 626 60 60

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

25.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

http://id2801.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
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та те-
лефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АК «ПЕРлИНА»,
 01553988м. Київ , Дарницький, 02140, 
Київ, вул. Бориса Гмирi, 1  
(044) 594-95-80,

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

26.04.2018

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

http://perlyna.prat.in.ua

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

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПРИлуЦЬКИЙ 
М'яСОКОМбIНАТ", 32275840, 
Чернігівська область, 17500, мiсто 
Прилуки, вулиця Дружби Народiв ,  
будинок 34, 04637-71614,

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

25.04.2018

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

http://32275840.wix.com/prilmeat

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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ГРАНIТ", 14243982, 
Чернігівська область, 17500, мiсто Прилуки, 
вулиця Iндустрiальна, будинок 6, 04637-50551,

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

25.04.2018

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

http://14243982.wix.com/granit
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ 
РАЙОННЕ ВИРОбНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС», 00903191, вулиця Зіни 
Бєлої, будинок 91, місто Новомосковськ, 
Днiпропетровська область, 51200,  
(05693) 73192

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

25.04.2018

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

http://agrotexservis.prat.ua

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансо-
вої звітності.

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
Заєць Олена Олександрівна, 2247208222

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення 
про припинення її повноважень. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на річних загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту річних за-
гальних зборів акціонерів. 
5. Звіт Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 
про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради.  
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГ-
РОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії. 
8. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «НОВО-
МОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік.
9. Розподіл збитків ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 
за 2016 рік. 
10. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) Ревізійної комісії 
як органу Товариства. 
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про зміну місцезнаходження Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у 
новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
15. Внесення змін до Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХ-
СЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження но-
вої редакції Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕР-
ВІС». 
16. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту. 
Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової ре-
дакції Статуту.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії Товариства.
18. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Поло-
ження про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про за-
гальні збори акціонерів.
19. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства (про за-
гальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію).
20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови 
та членів Наглядової ради Товариства. 
21. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 

на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ  РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 27 
квітня 2017 року вносилися Наглядовою радою Товариства та акціонером 
Полтавченком Володимиром Васильовичем.
Результати розгляду питань порядку денного
З першого питання порядку денного зборами обрана Лічиотна комісія.
З другого питання порядку денного зборами затверджений порядок та спо-
сіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОС-
КОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення пе-
чатки Товариства.
З третього питання порядку денного зборами обрано Головою річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства Поденежного Івана Федоровича. 
З четвертого питання порядку денного зборами затверджений регламент 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
З п'ятого питання порядку денного збори затвердили звіт Правління про 
підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ 
РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» у 2016 році та визнали роботу Правління Това-
риства у звітному періоді задовільною.
З шостого питання порядку денного збори затвердили звіт Наглядової ради 
ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік та визнали 
роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді  задовільною.
 З сьомого питання порядку денного збори прийняли звіт Ревізійної комісії 
ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про результати пере-
вірки діяльності Товариства у 2016 році до уваги, а також
затвердили висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту 
Товариства за 2016 рік.
З восьмого питання порядку денного збори затвердили річні результати 
діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «НОВОМОС-
КОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік, затвердили річний звіт ПАТ «НОВО-
МОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік, складений згідно з 
міжнародними стандартами фінансової звітності.
З дев'ятого питання порядку денного збори затвердили запропонований 
порядок розподілу збитків по результатах діяльності у 2016 році, а саме – 
розподіл (покриття) збитків віднесли на доходи майбутніх періодів.
З десятого питання порядку денного збори відкликали (припинили дію) 
Ревізійної комісії як органу Товариства та прийняли рішення відобразити 
відповідні зміни в Статуті Товариства.
З одиннадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення зміни-
ти тип Товариства з публічного на приватний, а саме: з публічного акціо-
нерного товариства на приватне акціонерне товариство.
З дванадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення змінити 
повне найменування Товариства з найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», та відповідно змінити скорочене 
найменування Товариства з найменування «ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ 
РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування «ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ 
РВП «АГРОТЕХСЕРВІС».
З тринадцятого питання порядку денного збори змінили місцезнаходжен-
ня Товариства з адреси: «51200, Дніпропетровська область, місто Ново-
московськ, вулиця Зіни Білої, будинок 91» на адресу: «51200, Дніпропе-
тровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Бєлої, будинок 91».
З чотирнадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення вне-
сти зміни до Статуту Товариства, які пов’язані зі зміною типу Товариства, 
зміною найменування Товариства, приведенням положень Статуту у від-
повідність до чинного законодавства України у зв’язку з набранням чин-
ності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів 
та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції, та за-
твердили нову редакцію Статуту. 
З п’ятнадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення не го-
лосувати за проект рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства, 
сформульований в первинній редакції.
З шістнадцятого питання порядку денного збори доручили голові та секре-
тарю загальних зборів Товариства від 27.04.2017 року підписати нову ре-
дакцію Статуту з обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів, а 
також доручили Голові Правління Товариства Бобику Володимиру Ярос-
лавовичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведен-
ня державної реєстрації змін до Статуту Товариства
З сімнадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення припи-
нити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі Вічної Ольги 
Валентинівни, Токаря Ігоря Віталійовича, Малієнко Анастасії Олексіївни

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОбНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВІС»
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у зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та відсутністю 
Ревізійної комісії як органу Товариства.
З вісімнадцятого питання порядку денного збори внесли зміни до наступ-
них внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збо-
ри акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, 
шляхом викладення Положень у новій редакції, та затвердили нові редак-
ції Положень.
З дев'ятнадцятого питання порядку денного збори не прийняли рiшення 
по первинному формулюванню щодо внесення змін до внутрішніх поло-
жень Товариства.
З двадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення достроко-
во припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному скла-
ді, а саме припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна 
Олексія Валерійовича та членів Наглядової ради Гаркавенка Олександра 
Iвановича, Полтавченка Володимира Васильовича, Токар Наталiї Iванiвни, 
Гайко Вячеслава Анатолійовича.
З двадцять першого питання порядку денного збори прийняли рiшення 
встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень 
затвердженого цими зборами нової редакції Статуту Товариства у

кількості 3 (трьох) осіб.
З двадцять другого питання порядку денного за результатами кумулятив-
ного голосування до складу Наглядової ради Товариства зі строком  
повноважень згідно положень затвердженого цими зборами Статуту - 
3 роки обрані наступні фізичні особи: 
1. Фрейдін Олексій Валерійович.
2. Гайко Вячеслав Анатолійович.
3. Токар Наталія Іванівна.
З двадцять третього питання порядку денного збори затвердили умови 
цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам 
акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 
Також збори встановили, що Голова та члени Наглядової ради Товари-
ства виконуватимуть покладені на них обов’язки на безоплатній осно-
ві. Також збори уповноважили Голову цих загальних зборів акціонерів 
Товариства від 27.04.2017 року на підписання цивільно-правових до-
говорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

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

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

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та те-
лефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД З 
ВИРОбНИЦТВА яДЕРНОГО 
ПАлИВА", 37705342Кіровоградська , 
Маловискiвський район, 26223, 
смт. Смолiне, Козакова, 7А (05258)32197,

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

25.04.2018

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

http://plantnf.com.ua

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 

«Турбота»
2. Код за ЄДРПОУ: 30784145
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-79-81, (044) 593-79-81
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних 
фондів інтервального та відкритого типу)

ІІ. Текст Повідомлення 
24.04.2018 черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішен-

ня щодо викупу власних акцій у акціонера члена Наглядової ради «Фізич-
на особа», яка володіє 120327 шт. простих іменних акцій та 50000 шт. при-
вілейованих іменних акцій (18,086262% у загальній кількості акцій станом 
до викупу акцій). Викуп проводиться за ціною номінальної вартості акцій, 
за умови надання згоди акціонером, в період з 01.06.2018 по 31.08.2018. 
Викупаються 60164 шт. простих іменних акцій у бездокументарній формі 
для їх подальшого продажу та 50000 шт. привілейованих іменних акцій у 
бездокументарній формі для наступного анулювання (співвідношення (у 
відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до 
статутного капіталу 11,697176). 

24.04.2018 черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішен-
ня щодо викупу власних акцій у акціонера члена Наглядової ради «Фізич-
на особа», яка володіє 91178 шт. простих іменних акцій (9,681248% у за-
гальній кількості акцій станом до викупу акцій). Викуп проводиться за 
ціною номінальної вартості акцій, за умови надання згоди акціонером, в 
період з 01.06.2018 по 31.08.2018. Викупаються 45589 шт. простих іменних 
акцій у бездокументарній формі для їх подальшого продажу (співвідно-

шення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають 
викупу, до статутного капіталу 4,840624).

24.04.2018 черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рі-
шення щодо викупу власних акцій у акціонера «Фізична особа», яка во-
лодіє 84762 шт. простих іменних акцій (9,0% у загальній кількості акцій 
станом до викупу акцій). Викуп проводиться за ціною номінальної вар-
тості акцій, за умови надання згоди акціонером, в період з 01.06.2018 по 
31.08.2018. Викупаються 42381 шт. простих іменних акцій у бездокумен-
тарній формі для їх подальшого продажу (співвідношення (у відсотках) 
загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутно-
го капіталу 4,5).

24.04.2018 черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішен-
ня щодо викупу власних акцій у акціонера ТОВ «Фенікс,К», яке володіє 
494290 шт. простих іменних акцій та 44180 шт. привілейованих іменних ак-
цій (57,174559% у загальній кількості акцій станом до викупу акцій). Викуп 
проводиться за ціною номінальної вартості акцій, за умови надання згоди 
акціонером, в період з 01.06.2018 по 31.08.2018. Викупаються 247145 шт. 
простих іменних акцій у бездокументарній формі для їх подальшого про-
дажу та 44180 шт. привілейованих іменних акцій у бездокументарній фор-
мі для наступного анулювання (співвідношення (у відсотках) загальної но-
мінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу 
30,932788). 

24.04.2018 черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішен-
ня щодо викупу власних акцій у акціонера ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіч-
чя», яке володіє 57063 шт. простих іменних акцій (6,058929% у загальній 
кількості акцій станом до викупу акцій). Викуп проводиться за ціною номі-
нальної вартості акцій, за умови надання згоди акціонером, в період з 
01.06.2018 по 31.08.2018. Викупаються 28532 шт. простих іменних акцій у 
бездокументарній формі для їх подальшого продажу (співвідношення (у 
відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до 
статутного капіталу 3,029518).

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

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

2. Директор  Захожий І. В.
 25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТуРбОТА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон емі-
тента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СуМСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 
"АГРОТЕХСЕРВIС", 03760941 
Сумська , Ковпакiвський р-н, 40020, м.Суми, 
проспект Курський, буд. 105 (0542) 24-50-21,

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

24.04.2018

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

03760941.emitents.org
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВООлЕКСАНДРIВСЬКЕ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єди-
ним державним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Новоолександрiвське"; 00412263; 
07623, Київська обл., Згурiвський 
р-н, с.Нова Олександрiвка, вул. 
Українська, б.14; (04570) 58634

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

25.04.2018

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

http://00412263.infosite.com.ua/

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Міжнародний інститут 
аудиту", 21512649

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори проводились 28.04.2017 р. Збори проводились за 
ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням по-
рядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від ак-
ціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах: 
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2016 
рік (вирішили затвердити звіт правління, роботу товариства вважати за-
довільною); 2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товари-
ства за 2016 рік (вирішили затвердити звіт наглядової ради ); 3. Розгляд 
та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (вирішили 
затвердити звіт ревізійної комісії); 4. Розгляд та затвердження річних зві-
тів Товариства за 2016 рік (вирішили затвердити річний звіт Товариства); 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 
2016 році (вирішили направити прибуток на покриття збитків попередніх 
років); 6. Зміна типу товариства (вирішили змінити тип з публічного на 
приватне та затвердити нове найменування Приватне акціонерне това-
риство "Новоолександрівське"); 7. Зміна юридичної адреси товариства 
(вирішили затвердити нову юридичну адресу Товариства) 8. Внесення 
змін до статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції, надання 
повноважень уповноваженій особі для підписання статуту (вирішили за-
твердити статут у новій редакції) 9. Внесення змін до положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шля-
хом викладення їх у новій редакції (вирішили затвердити внутрішні 
положення у новій редакції) 10. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством протягом 
року (надати згоду на попереднє схвалення правочинів, ринкова вартість 
майна, товарів, робіт та послуг, що будуть предметом правочину, стано-
вить від 10 до 25 %, від вартості майна Товариства за даними фінансової 
звітності за 2016 р., які будуть укладатись протягом року)
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6629 7246
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2117 2236
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 1564 1611
Сумарна дебіторська заборгованість 967 1430
Гроші та їх еквіваленти 10 1
Власний капітал 4802 5015
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1554 1554
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3698) (3485)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1827 2231
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,034) 0,002
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(0,034) 0,002

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6214032 6214032
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАуКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОбуВАлЬНИЙ 
ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» (код за ЄДРПОУ 14310661), Місцезнаход-
ження-04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10.Телефон (факс) - 
(044) 481-36-94, Електронна поштова адреса-test_center@spektrum-t.
com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет-http://www.spektrum-t.com.ua

Вид особливої інформації- Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

2. Текст повідомлення
Загальними зборами 25.04.18 р. прийнято рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість на послуги з надання в 
лізинг рухомого майна. Ринкова вартість послуг 160 тис.грн. Вартiсть активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 404 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 39,6%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 310600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах – 310600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 248880 шт., «проти» – 0 

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

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

Директор Васильєв В.л.  25.04.18р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. I. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА». 2. Код за ЄДРПОУ: 24077020. 
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корп. В. 
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 206-11-50, 206-11-51. 5. Елек-
тронна поштова адреса: pat_okma@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://okma.e.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. 
II. Текст повідомлення: 23.04.2018 року річними загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ОКМА» (далі – Товариство) було прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - об-
мін цінних паперів. Ринкова вартість цінних паперів, що є предметом пра-
вочину: 6407,13 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є 
предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 84,82%. Загальна кількість 
голосуючих акцій - 12720000 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах - 8700000 шт. (68,4%від загальної 
кількості голосуючих акцій). Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення - 8700000 шт. (68,4% від загальної кількості 
голосуючих акцій), «проти» -0. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найме-
нування посади: Генеральний директор Джулай Н. С. 24.04.2018

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, між-
міський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIя "IНРЕЗЕРВ", 
24932642, 01014 м. Київ м.Київ 
вул. Мiчурина, 4б, 0443317577

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

25.04.2018

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

inrezerv.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕ-
НОю ВIДПОВIДАлЬНIСТю 
"IНФОРМАЦIЙНО-ДЕПОЗИ-
ТАР НИЙ ЦЕНТР "ГлОбАл", 
35093607м. Київ , -, 04073, м. Київ, пров. 
Куренiвський, 19/5 044 467-57-47,

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

25.04.2018

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

http://www.idcglobal.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит-партнер», 
22795553 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Аудит-партнер», 22795553

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 17793 18385
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42 72
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 3 8213
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 20
Власний капітал 17049 17634
Статутний капітал 25000 25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7951 -7366
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 744 751
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

РІЧНА ІНФОРМАЦІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОМПАНIя 
"бАСТIОН", 24992294, Комплекс 
будівель і споруд № 145, Територія Но-
воолександрівської сільської ради, Дні-
провський район, Днiпропетровська об-
ласть, 52070, Україна, (056) 377-82-87

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

25.04.2018

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

www.bastion-fish.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «уКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТуТ ПО ПРО-
ЕКТуВАННю Об’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСлОВОС-
ТІ «уКРГАЗПРОЕКТ» 

2. Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження 01050, м.Київ, вул. Січових стрільців, 77
4. Код за ЄДРПОУ 00158592
5. Міжміський код та телефон, (044) 484-02-50
6. Електронна поштова адреса info@ukrgazproekt.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Зміст інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів
№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочинів 
(тис.грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис.

грн)

Співвідношення 
граничної сукупної 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 23.04.2018 200 000 79 723 250,86
Зміст інформації:
Річними загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2018 р. було 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного 
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більше одного 
року з дати прийняття цього рішення до наступних річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства за наступними характеристиками: виконання 
проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних 
видів діяльності Товариства, укладання договорів купівлі-продажу майна, 
міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або на-
дання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, догово-
рів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, 
в разі необхідності договори про внесення змін та доповнень та договори 
про розірвання договорів граничною сукупною вартістю 200 млн. грн. по 
кожному типу договору з переліку зазначених договорів. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 79 723 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 250,86%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 1 601 448, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 598 939, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували "за" приийнятття рішення – 
1 598 939, що становить 100 % голосів присутніх на Зборах акціонерів, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" приийнятття рішен-
ня - 0. 

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

міститься в повідомленні, Голова Правління Вархола М.Я. 25.04.2018 
року

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

цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ЄВ-
РОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ",
04874351, Львівська область, м. Львів, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 228, 
79037, тел. +380322442303. 

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

26.04.2018

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

http://cei.lviv.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «уКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТуТ ПО ПРО-
ЕКТуВАННю Об’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСлОВОС-
ТІ «уКРГАЗПРОЕКТ» 

2. Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження 04053, м.Київ, вул. Січових стрільців, 77
4. Код за ЄДРПОУ 00158592
5. Міжміський код та телефон, (044) 484-02-50
6. Електронна поштова адреса info@ukrgazproekt.com.ua
7. веб-сайт: www.ukgazproekt.com.ua.
8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст інформації: переобрання складу Наглядової ради та Ревізій-

ної комісії емітента
Річними загальними зборами акціонерів Емітента, які були проведені 

23 квітня 2018 року було прийнято рішення (Протокол № 1) про зміну скла-
ду Наглядової ради Емітента, у кількості п’яти осіб. Загальними зборами 
було припинено повноваження діючного складу Наглядової ради та обра-
но новий склад Наглядової ради строком на один рік й затверджено Поло-
ження про Наглядову раду. Із членами Наглядової ради було вирішено 
укласти цивільно-правові договори. 

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» 
прийнято рішення достроково припинено повноваження:

- члена Наглядової ради Товариства Фельдмана Альберта Олексан-
дровича. У зв’язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена 
Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради То-
вариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства 
(Голови Наглядової ради) з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє;

- члена Наглядової ради Товариства Мильнікова Сергія Олексійовича. 
Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
від 23.04.2018 р. (Протокол №1 від 23.04.2018 р.). Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товари-
ства не володіє;

- члена Наглядової ради Товариства Самсонкіна Валерія Миколайови-
ча. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 23.04.2018 р. (Протокол №1 від 23.04.2018 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посаді члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товари-
ства не володіє.

- члена Наглядової ради Товариства Грабан Тетяни Миколаївни. Під-
става такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
від 23.04.2018 р. (Протокол №1 від 23.04.2018 р.). Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товари-
ства не володіє.

- члена Наглядової ради Товариства Тиран Ірину Антонівну. Підстава тако-
го рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 р. 
(Протокол №1 від 23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» 
обрано:

- на посаду члена Наглядової ради емітента Фельдмана Альберта 
Олександровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа 
акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в 
емітенті Фельдман А.О. не обіймає. Засіданням Наглядової ради від 
23.04.2018 року Фельдмана А.О. обрано Головою Наглядової ради емітен-
та. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загаль-
них зборів акціонерів. Останні п’ять років Фельдман А.О. перебуває на по-
саді Голови наглядової ради ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ»; 

- на посаду члена Наглядової ради емітента Мильнікова Сергія Олексі-
йовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями 
емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті 
Мильніков С.О. не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – 
рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Мильні-
ков С.О. перебуває на посаді Голова Правління ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАН-

СГАЗ», Голова наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»;
- на посаду члена Наглядової ради обрано Вітошкіна Євгена Юрійовича 

(не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Вітошкін Є.Ю. не 
обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загаль-
них зборів акціонерів. Останні п’ять років Вітошкін Є.Ю. перебуває на посаді, 
ТОВ «Плазма-техніка», заступник директора; КНКГ завідувач сектором;

- на посаду члена Наглядової ради емітента Грабан Тетяну Миколаївну 
(не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Грабан 
Т.М. не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення 
Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Грабан Т.М. пере-
буває на посаді інформаційно-аналітичний журнал «ЖКГ України, голо-
вний редактов; помічник-консультант народного депутата;

на посаду члена Наглядової ради емітента Дьомін Ростислав Юрійович 
(не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Дьомін Ростис-
лав Юрійович не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рі-
шення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Дьомін Р. Ю. пе-
ребуває на посаді директор з технічної політики ПАТ «Укрзалізниця», директор 
Державного науково-дослідного центру залізниць України.

Річними загальними зборами акціонерів Емітента, які були проведені 
23 квітня 2018 року було прийнято рішення (Протокол № 1) про зміну скла-
ду Ревізійної комісії Емітента, у кількості трьох осіб. Загальними зборами 
було припинено повноваження діючого складу Ревізійної Комісії та обрано 
новий склад Ревізійної комісії строком на один рік й затверджено Поло-
ження про Ревізійну комісію. Із членами Ревізійної комісії було вирішено 
укласти цивільно-правові договори. 

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» 
прийнято рішення припинення повноважень:

- члена Ревізійної комісії Товариства КозленкаА.І.. У зв'язку з припи-
ненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припи-
нено повноваження як Голови Ревізійної комісії Товариства. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства (Голови Ревізійної 
комісії) з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє;

- члена Ревізійної комісії Товариства Трофіменко В.В. Підстава такого 
рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 р. 
(Протокол №1 від 23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізій-
ної комісії Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє;

- члена Ревізійної комісії Товариства Кочмарук М.В.. Підстава такого рі-
шення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 р. 
(Протокол №1 від 23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізій-
ної комісії Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» 
обрано:

- на посаду члена Ревізійної комісії емітента Водоватову Олену Венедик-
тівну (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Водоватова 
Олена Венедиктівна не обіймає. Засіданням Ревізійної комісії від 23.04.2018 
року Водоватову Олену Венедиктівну обрано Головою Ревізійної комісії емі-
тента. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загаль-
них зборів акціонерів. Останні п’ять років Водоватова Олена Венедиктівна пе-
ребуває на посаді головний фахівець ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»; 

- на посаду члена Ревізійної комісії емітента Кочмарука Михайла Вікторо-
вича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Кочмарук М.В. 
не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних за-
гальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Кочмарук М.В. перебуває на по-
саді ТОВ «Брати Попко та Партнери, старший юрист, адвокат;

- на посаду члена Ревізійної комісії обрано Єфремову Катерину Анатоліїв-
ну (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Єфремова К.А. 
не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних за-
гальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Єфремова К.А. перебуває на по-
саді Фахівець 1 категорії відділу кадрів ПАТ ІВП «Вніпітрансгаз»;

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

міститься в повідомленні, Голова Правління Вархола М.Я. 25.04.2018 року
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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 «ЗАПОРIЗЬКИЙ 
КАбЕлЬНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя,  

вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-46 (061)701-79-79
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.zkz.ua

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

II. Текст повідомлення
22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-

ства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (про-
токол №23 вiд 22.04.2018). 

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

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
7 867 788,90 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 230 713,00 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства – 3 410,21%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 979.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 7 865 884.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

– 7 865 884, «проти» - 0..

22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (про-
токол №23 вiд 22.04.2018). 

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

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
131 129,81 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 230 713,00 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства – 56.84%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 979.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 7 865 884.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

– 7 865 884, «проти» - 0.
22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-

ства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (про-
токол №23 вiд 22.04.2018). 

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

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
131 129,81 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 230 713,00 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства – 56.84%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 979.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 7 865 884.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

– 7 865 884, «проти» - 0.
III. Підпис

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

(підпис) Мотренко Олександр Володимирович 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

 «Агропроммаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 05425164
3. Місцезнаходження: 08133 Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорново-

ла, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 545 51 85, 044 545 51 85
5. Електронна поштова адреса: agroprommash@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів: 24.04.2018р. Дата складання переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів: 11.05.2018р. Розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 420500,82 грн. 
Строк виплати дивідендів: 11.05.2018р-24.10.2018р. Спосіб виплати диві-
дендів: безпосередньо акціонерам.

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

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

2. Голова правлiння  Панасенко Володимир Афанасійович
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АГРОПРОММАШ»

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

емітента 
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента Приватне акціо-

нерне товариство «Гнідавський цукровий завод» 2.Код за ЄДРПОУ 
00372658 3.Місцезнаходження 43022 Волинська обл., м.Луцьк, вул.Ранко-
ва, буд.1. 4.Міжміський код, телефон та факс (0332)204002, 204062, 
(0332)769645 5.Електронна поштова адреса info@gnidava.com.ua 6.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 00372658.smida.gov.ua 7.Вид особливої інфор-

мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст 
повідом лення. Наказом Голови правлiння №40 о/с вiд 23.04.2018 р. 
звiльнено 23.04.18 р. з посади заступника голови правлiння з 
органiзацiйних питань Ксенжука О.П. за угодою обох сторiн. На посадi пе-
ребував 2 роки. Володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу; 
розмiр пакета акцiй, яким володiє особа в грошовому вираженнi становить 
0 грн. 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. Голова правління Новосад Р.П. 24.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГНІДАВСЬКИЙ ЦуКРОВИЙ ЗАВОД»
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ФОНДОВА КОМПАНІя  
«АВТОАлЬяНС-ІНВЕСТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
2. Код за ЄДРПОУ: 22926761
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896
5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 
від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реоргані-
зацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження голо-
ви правління Тараненка Дмитра Григоровича (згоди на розкриття пас-
портних даних особа не надала). Перебував на посаді з 15.11.2017 р. 
Частка в статутному капіталі емітента: 1,724 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 
від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реоргані-
зацію) Товариства шляхом перетворення обрано головою комісії з реор-
ганізації (припинення) Тараненка Дмитра Григоровича (згоди на розкрит-
тя паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років 
своєї діяльності займав посаду голови правління ПрАТ «Фондова компа-
нія «Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. 
Частка в статутному капіталі емітента: 1,724 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 
від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реоргані-
зацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена 
правління Ключникова Михайла Миколайовича (згоди на розкриття пас-
портних даних особа не надала). Перебував на посаді з 15.11.2017 р. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 
від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реоргані-
зацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена 
правління Колпакової Олени Альфредівни (згоди на розкриття паспорт-
них даних особа не надала). Перебувала на посаді з 11.03.2015 р. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 
від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реоргані-
зацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена 
правління Ващенко Наталії Петрівни (згоди на розкриття паспортних да-
них особа не надала). Перебувала на посаді з 03.11.2015 р. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 
від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реоргані-
зацію) Товариства шляхом перетворення обрано членом комісії з реорга-
нізації (припинення) Ващенко Наталію Петрівну (згоди на розкриття пас-
портних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї 
діяльності займала посаду керівника бек-офісу ПрАТ «Фондова компанія 
«Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 
від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реоргані-
зацію) Товариства шляхом перетворення обрано членом комісії з реорга-
нізації (припинення) Петрук Юліанну Володимирівну (згоди на розкриття 
паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї 
діяльності займала посаду головного бухгалтера та керівника фінансово-
го відділу ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особа призна-
чена на невизначений термін. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління  Тараненко Д. Г. 25.04.2018 р.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЧЕРНIГIВ СЬ КИЙ 
лIКЕРО-ГОРIлЧАНИЙ ЗАВОД 
«ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIлКА»,
31597869Чернігівська , -, 14005, м. Чернiгiв, 
 Котляревського, 38 0462 777-899,

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

25.04.2018

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

31597869.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТАРОКОСТяНТИНIВСЬКИЙ 
СПЕЦIАлIЗОВАНИЙ КАР’ЄР»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр». 2.Код за ЄДРПОУ: 
05471885. 3.Місцезнаходження: 31134, Хмельницька обл, 
Старокостянтинiвський р-н, с.Красносiлка, вул. Кар’єрна, 26. 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс: 0385432476, 0385432476. 5.Електронна по-
штова адреса: pat-stkkaryer@ukrgranit.org. 6.Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: ukrgranit.org. 7.Вид особливої інформації: відомості про при-
йняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

II. Текст повідомлення
23.04.2018 р. Наглядовою радою товариства ПрАТ «Старокостян-

тинiвський спецiалiзований кар»єр» за попереднiм погодженням Загаль-
них зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №1 загальних 
зборiвакцiорнерiв вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значного правочину. Предметом правочину є укладення Кре-
дитного договору №70318К12 про отримання Товариством кредиуту в 
АТ «Укрексiмбанк» у формi невiдновлювальної кредитної лiнiї на при-
дбання дорожньої фрези Caterpillar PM620.Гранична сукупнiсть вартiсть 
правочину 9813,267 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 51237 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 19.15%.

Рiшення Наглядовою радою прийнято одноголосно «За» - голосували 
3 особи, «ПРОТИ» - 0 осiб.

Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства: не 
визначалось.

23.04.2018 р. Наглядовою радою товариства ПрАТ «Старокостян-
тинiвський спецiалiзований кар»єр» за попереднiм погодженням Загаль-
них зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №1 загальних зборiв 
акцiорнерiв вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення значного правочину. Предметом правочину є укладення Дого-
вору застави №70318Z16 з АТ «Укрексiмбанк» Дорожньої фрези 
Caterpillar PM620 для виконання зобов’язань Товариства по кредитному 
договору. Гранична сукупнiсть вартiсть правочину 8177,723 тис. грн. 
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
51237 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
15,96%.

Рiшення Наглядовою радою прийнято одноголосно «За» - голосували 
3 особи, «ПРОТИ» - 0 осiб.

Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства: не 
визначалось.

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

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

Голова правлiння  Романюк Володимир Вiталiйович        24.04.2017
Найменування посади   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  дата



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 
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ПОВІДОМлЕННя
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІя «ЗАлІЗНИЧНІ ШляХИ»

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне ак-
ціонерне товариство «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (далі – То-
вариство), код за ЄДРПОУ 22523595, місцезнаходження 36011, м. Полта-
ва, вул. Шевченка, 3.

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові за-
гальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 травня 2018 року о 
12.00 год. за адресою - 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната 1.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 30 травня 2018 року з 11.00 год. 
до 11.45 год.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 23 травня 2018 року.

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 
1.Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
Лічильна комісія у складі однієї особи – Сазонової Ірини Віталіївни;
2. Припинення повноважень обраної Лічильної комісії з моменту завер-

шення позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Мамая Ігора Валентино-

вича; 
Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Гланц Анжеліку Вік-

торівну.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: трива-

лість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 
2  хвилин, голосування з усіх питань порядку денного проводити з вико-
ристанням бюлетенів для голосування.

4. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців та громадських формувань кінцевого бенефіціарно-
го власника – контролера ПрАТ «СК «Залізничні шляхи».

Проект рішення: 
У зв’язку з виходом із складу акціонерів ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» 

акціонера Веревського Руслана Михайловича, який володів – 24, 592018 % 
голосуючих акцій (104 762 шт. простих іменних акцій), виключити з Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань кінцевого бенефіціарного власника – контролера 
ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» - Веревського Руслана Михайловича.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http:// www.zsh.com.ua/

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
(36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната 2) у робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 09 год. 00 хв до 18 год. 00 хв. , а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення з 09 год. 00 хв. до 11 год 45 хв. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: На-

чальник департаменту юридичного забезпечення ПрАТ «СК «Залізничні 
шляхи» Губарькова Наталія Леонідівна. Телефони для довідок: (0532) 
50-02-03; 56-92-98;

7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 За-
кону України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови коле-
гіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноо-
сібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснювати-
ме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціоне-
рами питань або проектів рішень.

8. Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу, 
а представникам осіб – довіреність на право участі та голосування на збо-
рах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (на-
далі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на 
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління _____________ В.В. Матковська

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

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НАуКОВО-ТЕХНIЧНИЙ 
ЦЕНТР "IНФОРМА ЦIЙ НI СИСТЕ-
МИ", код за ЄДРПОУ 24560488, Полтавська, 
Кременчуцький р-н, 39600, м.Кременчук, про-
спект Свободи, будинок 4, тел. (0536)741386

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

25.04.2018

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

www.is-ntc.com

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІя 

«ІНТЕРЕКСПРЕС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНТЕРЕКСПРЕС»
2. Код за ЄДРПОУ 33097568
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 287-47-16 (044) 287-47-16
5. Електронна поштова адреса sk@interexpress.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.interexpress.com.ua/uk/
novunu-kompanii

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття Загальними зборами Товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2018 р.;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Това-
риства;

Гранична сукупна вартість правочинів: 30000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 30400 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсот ках): 98,68421%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 730 (Сімсот тридцять);
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 730 (Сімсот тридцять) акцій;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 730 (Сімсот тридцять) акцій;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (Нуль) акцій.
III. Підпис 

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

2.
Голова Правління Кушнір В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
26.04.2018 р.

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІя «ІНТЕРЕКСПРЕС»
2. Код за ЄДРПОУ 33097568
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 287-47-16 (044) 287-47-16
5. Електронна поштова адреса sk@interexpress.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.interexpress.com.ua/uk/
novunu-kompanii

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

1. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальни-
ми Зборами ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі гос-
подарської необхідності.

Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-
фармПлюс» (код за ЄДРПОУ 31451597), яка займала посаду Ревізор 
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2013 р. (з 

07.04.2016 р. переобрано).
На посаду замість особи, повноваження якої припинено обрано Рудь 

Петра Васильовича.
2. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами 

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1).
Обрання посадової особи виконано на підставі господарської необхід-

ності.
Рудь Петра Васильовича (паспорт: серія ВЕ номер 110934, виданий 

14.06.2001 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.) обрано 
на посаду Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 (П’ять) років з 25.04.2018 р. по 

24.04.2023 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних За-
гальнихЗборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- з 27.12.2011 р. по 01.01.2014 р. – Диспетчер поїзний дільниці 1 групи 

відділу перевезень Ясинуватського району Дорожнього центру управлін-
ня перевезеннми ДП «Донецька залізниця»;

- з 01.01.2014 р. по 10.02.2014 р. – Диспетчер поїзний Донецької дис-
петчерської дільниці 1 групи цього ж відділу ДП «Донецька залізниця»;

- з 11.02.2014 р. по 30.09.2014 р. – Заступник начальника станції Авді-
ївка ДП «Донецька залізниця»;

- з 02.10.2014 р. по 23.02.2015 р. – Начальник відділу Київ-Петрівської 
філії ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство»;

- з 24.02.2015 р. по 25.09.2015 р. – Заступник директора з логістики 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСДОН» (код за 
ЄДРПОУ 35570568);

- з 01.10.2015 р. по 13.05.2016 р. – Менеджер Відділу з продажу пере-
везень сировини Комерційного департаменту Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Перша логістична компанія» (код за ЄДРПОУ 
37678031);

- з 16.05.2016 р. по 12.08.2016 р. – Заступник начальника Відділу ко-
мерційної роботи Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Транспортно-експедиторська компанія «Оптима» (код за ЄДРПОУ 
38105327);

- з 15.08.2016 р. – Директор Київської філії Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Перша логістична компанія» (код за ЄДРПОУ 
37678031).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 (Нуль) акцій.
III. Підпис 

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

2.
Голова Правління Кушнір В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
26.04.2018

(дата) 

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«уКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАлИ», 
05468794, 65033 Одеська область м.Одеса 
Онежська, 5, (0482) 329075

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

25.04.2018р.

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

utsmodessa.informs.net.ua
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та те-
лефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIя "АХА СТРАХу-
ВАННя", код за ЄДРПОУ 20474912, 
04070 м. Київ, Подольський р-н, 
вул. Iллiнська,8 тел. (044) 391-11-21

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

25.04.2018

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

www.axa-ukraine.com

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДОМІНІК». 2.Код за ЄДРПОУ: 00382208. 3. Міс-
цезнаходження: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзо-
ва, буд.2. 4.Міжміський код, телефон та факс:(0532)50-50-40. 5.Електрон-
на поштова адреса: Secretariat@dominik.ua. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.dominic.com.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до ви-
мог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квiтня 2018 року Загальними збо-

рами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 23.04.2018 року) було прийнято 
рiшення в зв’язку з необхідністю припинити повноваження членів На-
глядової ради: Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна – представ-
ник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, паспорт № 000392604, 
виданий 6311 14 березня 2017 року, не володіє акціями емітента, перебу-
вала на посаді з 24.04.2017р.; Шантирь Ольга Вiкторiвна- представник 
UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED, паспорт серiя ММ 
№ 543651, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 
22 травня 2000р., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 
24.04.2017р.; Савінова Алеся Борисівна – представник SIGMA ADVISORS 
INC., паспорт серiя ММ № 302946, виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi 27.09.1999р., не володіє акціями емі-
тента, перебувала на посаді з 17.10.2017р.; Кірік Тамара Миколаївна – 
представник Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМАБЛЕЙЗЕР 
УКРАЇНА», паспорт серiя ММ № 043546, виданий Орджонiкiдзевським РВХ 
МУУ МВС України в Харкiвськiй областi 18 листопада 1998р., володіє 
0,00004% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді члена На-
глядової ради з 24.04.2017р., на посаді голови Наглядової ради- з 
11.08.2017р.; Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II FUTURE 
CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, паспорт серiя ММ № 721194, виданий 
Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15 грудня 2000р., 
не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 24.04.2017р.; обрати 
терміном на три роки: член Наглядової ради- Савченко (Чернолясова) 
Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. 
LIMITED, паспорт № 000392604, виданий 6311 14 березня 2017 року, не 
володіє акціями емітента, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади - 
консультанта з економiчних питань в ТОВ Аудиторська фiрма «Аудит-
консалтинг», аналiтика консолiдованої iнформацiї в ТОВ «Техно-айрон», 
керiвника проектiв та програм в Харкiвськiй фiлiї ТОВ «АГРО 

НОВАНИВА»(ТОВ «АГРОДЖЕНЕРЕЙШН Україна»), члена Наглядової 
ради ПАТ «Полтавакондитер», члена Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК»; 
член Наглядової ради- Шантирь Ольга Вiкторiвна- представник UKRN III 
NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED, паспорт серiя ММ № 543651, вида-
ний Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 22 травня 
2000р., не володіє акціями емітента, протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймала посади - аналiтика консолiдованої iнформацiї ТОВ «Компанiя 
Фармко», аналiтика консолiдованої iнформацiї та провiдного аналiтика 
консолiдованої iнформацiї в Харкiвської фiлiї ТОВ «АГРО НОВАНИВА»(ТОВ 
«АГРОДЖЕНЕРЕЙШН Україна»), члена Наглядової ради ПАТ «Полтава-
кондитер», члена Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК»; член Наглядової 
ради- Савінова Алеся Борисівна – представник SIGMA ADVISORS INC., 
паспорт серiя ММ № 302946, виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 27.09.1999р., не володіє акціями емітента, 
протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади - провiдного аналiтика 
консолiдованої iнформацiї в ТОВ «СiгмаБлейзер Консалтинг» та 
провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї в Харкiвськiй фiлiї ТОВ 
«АГРО НОВАНИВА» ( ТОВ « АГРОДЖЕНЕРЕЙШН Україна»), члена На-
глядової ради ПрАТ «ДОМІНІК»; голова Наглядової ради- Кірік Тамара Ми-
колаївна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГ-
МАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА», паспорт серiя ММ № 043546, виданий 
Орджонiкiдзевським РВХ МУУ МВС України в Харкiвськiй областi 18 листо-
пада 1998р., володіє 0,00004% в статутному капіталі емітента, протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади - члена Наглядової ради ТОВ 
«Компанiя Фармко», начальника аналiтичного вiддiлу ТОВ «АГРО НОВА-
НИВА», експерта з планування бюджету ТОВ «СIГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА», 
економiста МГО «Блейзер Фундацiя», члена Наглядової ради ПАТ «Пол-
тавакондитер», члена та голови Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК»; член 
Наглядової ради- Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II 
FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, паспорт серiя ММ № 721194, 
виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15 грудня 
2000р., не володіє акціями емітента, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади - аналiтика консолiдованої iнформацiї ТОВ «АГРО НОВАНИВА», 
аналiтика консолiдованої iнформацiї ТОВ «Техно-айрон», аналiтика 
консолiдованої iнформацiї ТОВ «СУМАТРА-ЛТД», члена Наглядової ради 
ПАТ «Полтавакондитер», члена Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК».

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають.

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

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

2.Голова правління  (підпис)  В.І.Плаксій  23.04.2018р.

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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СМАРТ-
ХОлДИНГ», 34716646, вул. Iгорiвська, 
буд. 7-А, м. Київ, Подiльський, 04070, 
Україна, (044) 590-30-04

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

26.04.2018

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

http://34716646.smida.gov.ua/

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

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:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІя 
«ПАРАСОлЬ»

Код за ЄДРПОУ емітента: 32717175
Місцезнаходження: 87515,Донецька обл., м. Маріуполь, 

вул.  Енгельса,39А
Міжміський код та телефон емітента: (0629) 40-41-03
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних комісії:26.04.2018р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію:http://parasol.pat.ua/emitents/reports/year/2017
Президент ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРАСОЛЬ» Дроздова О.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІя «ПАРАСОлЬ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІя
емітента цінних паперів за 2017 рік

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «ПОЛТАВАГАЗ», 
03351912, вул. Володимира 
Козака, 2-А, м.Полтава, Шевченків-
ський, Полтавська область, 36000, 
Україна, (0532) 502450

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.poltavagaz.com.ua

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансо-
вої звітності.

Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «Інсайт», 33278507

5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 06.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,86% до загальної кількості голосів.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 
зборів Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх поло-
жень товариства й затвердження їх у новій редакції.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності Товариства. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
10. Затвердження способу та порядку розподілу прибутку (покриття збит-
ків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плано-
вого розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.
11. Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної про-
грами ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік.
12. Прийняття рішення про затвердження значного правочину (договори 
купівлі-продажу природного газу) на 2017 рік.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради.
16. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів із за-
значенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рі-
шення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства».
Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад Лічильної 
комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства:
Сорочан Юлія Олегівна - голова Лічильної комісії;
Кальченко Марина Олександрівна - секретар Лічильної комісії;
Заліпа Наталія Юріївна - член Лічильної комісії;
Макарова Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії;
Таршіс Ганна Ізраїлівна - член Лічильної комісії.
Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових 
загальних зборі акціонерів Товариства».
1.Обрати головою чергових загальних зборів товариства - Гринчака

Ростислава Івановича
2.Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства - Латенко Раї-
су Равільївну.
Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування».
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
Четверте питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) 
проведення чергових загальних зборів Товариства».
Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів 
Товариства.
П’яте питання порядку денного: «Прийняття рішення про внесення змін до 
Статуту та внутрішніх положень товариства й затвердження їх у новій ре-
дакції».
1.Затвердити зміни до Статуту та внутрішніх положень товариства (Поло-
ження про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, По-
ложення про Правління) шляхом викладення їх у новій редакції.
2.Уповноважити голову правління Гринчака РЛ.:
2.1. підписати Статут публічного акціонерного товариства по газопоста-
чанню та газифікації «Полтавагаз» та внутрішні положення Товариства, 
згідно з прийнятим рішенням загальними зборами акціонерів Товариства.
2.2.здійснити державну реєстрацію Статуту товариства у встановленому 
законом порядку.
Шосте питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансо-
во - господарської діяльності товариства за 2016 рік. Основні напрямки 
діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління товариства».
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності товариства. Ви-
знати роботу Правління задовільною.
Сьоме питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради».
Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Визнати роботу 
Наглядової ради задовільною.
Восьме питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії То-
вариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізійної комісії».
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Ви-
знати роботу Ревізійної комісії задовільною.
Дев’яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2016 рік»
Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.
Десяте питання порядку денного: «Затвердження способу та порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 
2016 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 
2017рік»
1. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, розподілити таким чи-
ном:
•70 % - фонд виплати дивідендів
•30 % - на розвиток товариства
2.При одержанні прибутку в 2017 роді розподілити таким чином:
•70 % - фонд виплати дивідендів;
•30 % - на розвиток товариства.
3. Виплату дивідендів акціонерам Товариства провадити безпосередньо 
акціонерам. 
4. Розмір дивідендів, що припадає на одну просту іменну акцію, складає 
119,4138814 грн. 
Одинадцяте питання порядку денного: «Звіт голови правління Товариства 
про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016рік».
Затвердити звіт голови правління Товариства про виконання Антикоруп-
ційної програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік.
Дванадцяте питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвер-
дження значного правочину (договори купівлі - продажу природного газу) 
на 2017 рік».
Затвердити укладені Товариством договори на купівлю-продаж природно-
го газу у 2017 році:
•на виробничо-технологічні витрати та втрати в об’ємі 48199 тис. м куб на 
загальну суму 488795,7 тис. грн.. з ПДВ;
•на власні потреби в об’ємі 700 тис. м куб на загальну суму 7098,84 тис. 
грн. з ПДВ.
Тринадцяте питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень членів Наглядової ради».
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень, у відповідності до Статуту то-
вариства та чинного законодавства України: 
Голови Наглядової ради - Лелюка Олексія Володимировича 

ПублІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ПОлТАВАГАЗ»
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Члена Наглядової ради - Косіченка Михайла Павловича 
Члена Наглядової ради - Чередник Ірини Анатоліївни 
Члена Наглядової ради - Четверікова Антона Олексійовича 
Члена Наглядової ради - Фірсової Аліни Миколаївни 
Чотирнадцяте питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової 
ради».
Обрати членами Наглядової ради товариства:
1. Лелюка Олексія Володимировича
2. Косіченка Михайла Павловича
3. Четверікова Антона Олексійовича
4. Фірсову Аліну Миколаївну 
5. Поліщука Петра Павловича.
П’ятнадцяте питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради».
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради та затвердити кошторис.
2. Уповноважити голову правління Товариства Гринчака Р.І. підписати 
затверджені цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової 
ради Товариства.
Шістнадцяте питання порядку денного: «Про надання попередньої згоди 
на вчинення значних правочинів із зазначенням характеру угод та їх 
граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на 
укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства».
1.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з 
дати прийняття такого рішення значних правочинів щодо експлуатації 
(користування) газорозподільних систем та їх складових відповідно до 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017р. №95 
граничною сукупною вартістю 1 мільярд грн. 
2.Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання 
додаткового рішення загальних зборів акціонерів:
-погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами 
акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та 
доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року з дати 
прийняття такого рішення;-надавати згоду голові правління Товариства (з 
правом передоручення) на укладання (підписання) попередньо 
схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма 
змінами та доповненнями до них.
Акціонером Товариства Лелюком О.В. були внесені пропозиції до 
переліку питань порядку денного зборів акціонерів, а саме: порядок 
денний доповнено питанням №16.
Позачергові збори акціонерів Товариства у звітному періоді не 
скликались.
6. Інформація про дивіденди 

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 46336885 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 119,4138814 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

0 0 31757703 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

-- -- 24.04.2017 --

Дата (дати) 
перерахування 
дивідендів через 
депозитарну систему 
із зазначенням сум 
(грн) перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату

-- -- -- --

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

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

03.05.2017 
- 31698890,09 

грн.;
23.05.2017 

- 14179,8 грн.;
14.07.2017 

- 118,48 грн.;
16.11.2017 

- 44372,24 грн.;
21.11.2017 
- 23,69 грн.;
28.12.2017 

- 118,51 грн.

--
--
--
--
--
--

Опис Привілейовані акції відсутні.
На загальних зборах 06.04.2017 року було прийня-
то рішення про виплату дивідендів акціонерам за 
результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. Порядок виплати 
дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в 
повному обсязі. Спосіб виплати дивідендів: 
безпосередньо акціонерам. Строк виплати 
дивідендів: 28.04.2017р. - 29.10.2017р. У звітному 
періоді дивіденди виплачувались за результатами 
попередніх років.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне 
акцiонерне товариство «Кременчуцький рiчковий порт», 05428292, вул.
Флотська, 2, м.Кременчук, Полтавська обл., 39630, 05366-33022; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:25.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.krrp.net/; 

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Січень-Аудит», 
32996030; 

5. Інформація про загальні збори:Чергові збори акціонерів проведені 
27.04.2017, Порядок денний: 1). Обрання лічильної комісії та затверджен-
ня регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2). Звіт генерального 

директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік. 3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік. 4). Звіт та ви-
сновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік. 5). Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2016 рік. 6). Розподіл прибутку за 2016 рік. 7). Припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8). Обрання членів На-
глядової ради Товариства. 9). Припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства. 10). Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
11). Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної 
комісії та затвердження умов цих договорів. Пропозицiй до перелiку питань 
порядку денного не надходило. Всі питання розглянуті та ухвалені та в по-
вному обсязі розміщені на власному сайті. 

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

ПублІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕМЕНЧуЦЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ»

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 «IЗМАЇлЬСЬКИЙ ВИНОРОбНИЙ ЗАВОД», 00412033, 68640 Одесь-
ка обл. Iзмаїльський р-н смт. Суворове вул. Лиманська буд. 18, (04841) 
48815; 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: ukrwine-
izmail.sc-ua.com. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЗМАЇлЬСЬКИЙ ВИНОРОбНИЙ ЗАВОД»
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«уКРАЇНСЬКА ПРОМИСлОВА  
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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 
ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 22957885
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар Лесi 

Українки, 7Б (лiтера А), офiс 157
4. Міжміський код, телефон та факс /044/3740327 /044/3740327
5. Електронна поштова адреса office@uiic.org
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://smida.gov.ua/db/
participant/22957885

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень голови Наглядової ради Короб-

ки Ростислава Васильовича прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «УПСК» (протокол № 29 вiд 24.04.2018р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 9 рокiв.

Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Короб-
ки Валентини Миколаївни прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «УПСК» (протокол № 29 вiд 24.04.2018р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 9 рокiв.

Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Вару-
ши Свiтлани Миколаївни прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «УПСК» (протокол № 29 вiд 24.04.2018р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 9 рокiв.

Рiшення про обрання Головою Наглядової ради Коробку Василя Єго-
ровича прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УПСК» (прото-
кол № 29 вiд 24.04.2018р.). Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Останнi 5 рокiв працював 
диретором ТОВ «ЛОЦИЯ.» 

Рiшення про обрання членом Наглядової ради Коробки Валентини 
Миколаївни термiном на 3 роки прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «УПСК» (протокол № 29 вiд 24.04.2018р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Останнi 
5 рокiв працювала диретором ТОВ «БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ» 

Рiшення про обрання членом Наглядової ради Варушаи Свiтлани Ми-
колаївни термiном на 3 роки прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «УПСК» (протокол № 29 вiд 24.04.2018р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Останнi 
5 рокiв працювала диретором ПрАТ «СКАРБИ УКРАЇНИ»

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Шарай Костянтин Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«СИХIВСЬКЕ»

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

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

Приватне пiдприємство 
"СИХIВСЬКЕ", 33562356Львівська, 
Сихiвський, 79066, м. Львiв, 
Манастирського,2 (032) 242-26-88,

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

25.04.2018

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

http://sykhivske.lviv.ua 

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

Господарське товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю аудиторська 
фiрма "УкрЗахiдАудит", 20833340 
Господарське товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю аудиторська 
фiрма "УкрЗахiдАудит", 20833340

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 94582.6 49538.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10.4 94.7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 3359.6 76.2
Сумарна дебіторська заборгованість 28015.5 23924.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 27130.9 15004.9
Власний капітал -760.7 -559.9
Статутний капітал 90.4 90.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -851.1 -650.3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 94396.8 49858.1
Поточні зобов'язання і забезпечення 946.5 240.5
Чистий прибуток (збиток) -200.8 -633.1

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ГАДяЦЬКЕ  
буРяКОГОСПОДАРСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Гадяцьке бурякогосподарство», 00384905, с.Мартинiвка, Гадяцький р-н, 
Полтавська обл., 37361, 05354-56236. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://gadiach-beet.com.ua/ua/group/main/balance/

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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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 
"ГлуХIВСЬКИЙ ЗАВОД 
"ЕлЕКТРОПАНЕлЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 00213764
3. Місцезнаходження 41400, Сумська область, мiсто 

Глухiв, вулиця Iндустрiальна, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05444) 2-22-27 (05444) 2-22-27

5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://elpa.com.ua

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

II. Текст повідомлення
24.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного Товариства «Глухiвський завод «Електропанель» 
(мiсцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухiв, 
вул. Iндустрiальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 00213764) (надалi Товариство) 
поперед ньо надано згоду на вчинення Товариством в перiод з дати прове-
дення даних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату прове-
дення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi 
(включно) значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна 
вартiсть яких не повинна перевищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (ха-
рактером) яких є:одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошо-
вих зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому iншому банку; залишення, передача майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших 
договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) То-
вариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб та/або вне-
сення змiн до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ 
«Укр соцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким iншим банком; змiна дiючих умов 
кредитних договорiв (подовження строку дiї договорiв, збiльшення взятих на 
себе Товариством грошових зобов’язань, змiна вiдсоткових ставок, змiна 
графiкiв погашення, операцiй пов’язаних з реструктуризацiєю 
заборгованостi, тощо), будь-яких змiн до договорiв забезпечення (в т.ч. 
договорiв iпотеки, застави, поруки, тощо); участь в тендерних процедурах, 
процедурах закупiвлi, процедурах запиту пропозицiй, а також iнших конкурс-
них процедурах пов’язаних з реалiзацiєю товарiв та/або робiт та/або послуг 
на адресу третiх осiб, в тому числi, але не обмежуючись, що проводяться 
третiми особами в рамках здiйснення закупiвель за власнi кошти, закупiвель 
за державнi кошти, а також в рамках Закону України «Про здiйснення дер-
жавних закупiвель», а також оформлення (пiдписання) будь-яких документiв, 
пов’язаних iз указаною участю Товариства; укладання договорiв, предметом 
яких є реалiзацiя товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх осiб, а 
також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, 
пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв); укладання 
договорiв, предметом яких є закупiвля у третiх осiб товарiв та/або робiт та/
або послуг (у тому числi придбання рухомого i нерухомого майна), а також 
додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, 
пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв). Вартiсть активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
17 705 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 28 240,61%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства ста-
новить 1 212 048 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах становить 1 210 701 штука, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення становить 1 210 701 шту-
ка (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi 
зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

24.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного Товариства «Глухiвський завод «Електропанель» 
(мiсцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухiв, вул. 
Iндустрiальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 00213764) (надалi Товариство) попере-
дньо надано згоду на надання Товариством поруки Публiчному 
акцiонерному товариству «Укрсоцбанк» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Ковпака, буд.29, код ЄДРПОУ 00039019), граничною сукупною вартіс-
тю 142422,59 тис. грн., в забезпечення виконання наступних зобов’язань:

1) зобов’язання Приватного акцiонерного товариства «Полтавський 
турбомеханiчний завод» (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. 
Зiнькiвська, буд. 6, код ЄДРПОУ 00110792) за договором про вiдкриття кре-
дитної лiнiї №023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року iз змiнами та доповнен-
нями, якi можуть бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: - лiмiт 
кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 тис. грн.; - строк дiї кредитної лiнiї – до 
07.02.2021 року (включно); - сплата процентiв за користування кредитною 
лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – параметри фiнансування). 

2) зобов’язання Приватного акцiонерного товариства «Науково-
виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш» 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код 
ЄДРПОУ 00220434) за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №022-
CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року iз змiнами та доповненнями, якi можуть 
бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: - лiмiт кредитної лiнiї – 
не бiльше 48 900 тис. грн.; - строк дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021 року 
(включно); - сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю – не 
бiльше 28% рiчних (надалi разом – параметри фiнансування).

3) зобов’язання Спiльного українсько-бiлоруське пiдприємством «Укр-
техносинтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код 
ЄДРПОУ 21127532) за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №019-
CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року iз змiнами та доповненнями, якi можуть 
бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: - лiмiт кредитної лiнiї – 
не бiльше 44 622,59 тис. грн.; - строк дiї кредитної лiнiї – до 30.09.2020 
року (включно); - сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю – не 
бiльше 28% рiчних (надалi разом – параметри фiнансування).

Також, указаним рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв попередньо 
надано згоду на будь-якi майбутнi змiни договору про вiдкриття кредитної 
лiнiї №023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року, договору про вiдкриття кредит-
ної лiнiї №022-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року та договору про вiдкриття 
кредитної лiнiї №019-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року (надалi разом – 
основнi договори), в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення 
обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя та погоджено, що такi 
змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 17 705 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 804,42%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй Товариства становить 1 212 048 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 1 210 701 
штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення становить 1 210 701 штука (100% вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 
0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Татарченко Анатолiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

Річна інформація  
ПрАТ «Пирятинське АТП-15343» за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», 03118179, вул.Євро-
пейська, 152, м.Пирятин, Полтавська обл., 37000, (05358)21079. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://03118179.bs1998.info.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПИРяТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15343»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМлЕННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ М`яСОПЕРЕРОбНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00443393
3. Місцезнаходження: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, 

вул. Транспортна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (06262) 2-59-78, 

(06264) 4-26-17
5. Електронна поштова адреса: bigdak@ukragrinvest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://myasnoyryad.com.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 «КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ 
ЗАВОД» (надалі – емітент) від 24.04.2018 року (протокол №01/18 від 
24.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а 
саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Петруняк 
Світлани Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядо-
вої ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазна-
ченій посаді перебувала – 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Сєдової 
Наталі Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядо-
вої ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазна-
ченій посаді перебувала – 1 рік . Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Гетьма-
ненко Олени Сергіївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядо-
вої ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазна-
ченій посаді перебувала – 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження ревізора емітента - Фролової Зинаїди Іва-
нівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з достро-
ковим припиненням повноважень ревізора емітента. Посадова особа 
акція ми емітента не володіє. На зазначеній посаді перебувала – 1 рік. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має;

- припинено повноваження виконуючої обов’язки голови правління емі-
тента - Божкової Ірини Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього 
складу правління емітента, зміною організаційної структури емітента та 
створенням одноосібного виконавчого органу емітента. Посадова особа 
акціями емітента не володіє. На зазначеній посаді перебувала – 1 рік. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Замість посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду 
нікого не обрано;

- припинено повноваження члена правління емітента - Шаповалової 
Валентини Андріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу правління 
емітента, зміною організаційної структури емітента та створенням одноо-
сібного виконавчого органу емітента. Посадова особа акціями емітента не 
володіє. На зазначеній посаді перебувала – 1 рік. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадо-
вої особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не обрано;

- припинено повноваження члена правління емітента - Шевченко Ната-
лі Геннадіївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
достроковим припиненням повноважень усього складу правління емітен-
та, зміною організаційної структури емітента та створенням одноосібного 
виконавчого органу емітента. Посадова особа володiє часткою в статутно-
му капiталi емітента у розмiрi 270 штук простих іменних акцій, що дорів-
нює 0,0352% його статутного капіталу, загальною номінальною вартістю 
2 835 гривень. На зазначеній посаді перебувала – 1 рік. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не об-
рано;

- обрано членом наглядової ради емітента - Маркова Олександра Ана-
толійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 
24.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадо-

ва особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років поса-
дова особа займала посади: директор ТОВ «Локнянське БСР», перший 
заступник директора Всеукраїнської аграрно-інвестиційної компанії. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа є представником акціонера емітента - ТОВ «БІГДАК» 
(код за ЄДРПОУ 41758348, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечні-
кова, буд. 2), яке володіє 758 364 простими іменними акціями емітента, що 
дорівнює – 98,867351% статутного капіталу емітента;

- обрано членом наглядової ради емітента – Сагаловського Дмитра 
Марковича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 
24.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадо-
ва особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років поса-
дова особа займала посади: заступник генерального директора ГК «Укр-
спецекспорт», радник фінансового директора ПАТ «Креатив-Груп», 
директор з кредитування ТОВ «Грінстоун-Протеїн», директор ТОВ «РЕВАЛ 
ІНВЕСТ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа є представником акціонера емітента - 
ТОВ «БІГДАК» (код за ЄДРПОУ 41758348, місцезнаходження: 01601, 
м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2), яке володіє 758 364 простими іменними ак-
ціями емітента, що дорівнює – 98,867351% статутного капіталу емітента;

- обрано членом наглядової ради емітента – Хижого Василя Володими-
ровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 24.04.2018 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа 
акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова осо-
ба займала посади: начальник фінансового відділу ТОВ «УКРАГРОІН-
ВЕСТ», головний казначей ТОВ «БІГДАК». Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є 
представником акціонера емітента - ТОВ «БІГДАК» (код за ЄДРПОУ 
41758348, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2), яке 
володіє 758 364 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 
98,867351% статутного капіталу емітента;

- обрано ревізора емітента - Студінську Тетяну Іванівну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання но-
вого ревізора емітента, з 24.04.2018 року. Посадову особу обрано термі-
ном на 5 (п’ять) років. Посадова особа акціями емітента не володіє. 
Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: провідний 
бухгалтер ТОВ «Украгроінвест», провідний бухгалтер ПП «Городнян-
ські  АІ», провідний бухгалтер ТОВ «БІГДАК». Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано генерального директора емітента - Лесь Олександра Микола-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-
но) в зв'язку з необхідністю обрання генерального директора емітента, з 
24.04.2018 року. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Посадова 
особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова 
особа займала посади: директор ТОВ «Випробувальна лабораторія «Ша-
мір», провідний фахівець виробничого відділу ТОВ «Українські аграрні ін-
вестиції», заступник генерального директора – начальник відділу механіза-
ції і автоматизації виробничих процесів ТОВ «Українські аграрні інвестиції», 
директор ТОВ «Всеукраїнська аграрно-інвестиційна компанія». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» (нада-
лі  – емітент) від 24.04.2018 року (протокол №01/18 від 24.04.2018 року), 
відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емітента - Сагаловського Дмитра Мар-
ковича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання голови наглядової ради емітента, з 24.04.2018 року. По-
садову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа акціями 
емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займа-
ла посади: заступник генерального директора ГК «Укрспецекспорт», рад-
ник фінансового директора ПАТ «Креатив-Груп», директор з кредитування 
ТОВ «Грінстоун-Протеїн», директор ТОВ «РЕВАЛ ІНВЕСТ». Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Поса-
дова особа є представником акціонера емітента - ТОВ «БІГДАК» (код за 
ЄДРПОУ 41758348, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 
буд.  2), яке володіє 758 364 простими іменними акціями емітента, що до-
рівнює – 98,867351% статутного капіталу емітента.

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  ____________ О.М. Лесь
    (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.
      25.04.2018 року
      (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ М`яСОПЕРЕРОбНИЙ ЗАВОД»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIя «уКРНАФТО-
ГАЗ», 24101605, 02094, м.Київ, вулиця Кракiвська, будинок 15/17, лiтера А 
(044) 296-05-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 25.04.2018р.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» , 
16463676.

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення 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, резуль-
тати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не від-
булися, вказуються причини).

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів - 27.04.2017. 
Кворум - 97,7665 %

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лі-
чильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення з питань порядку прове-
дення загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд звіту Правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд висновків Реві-
зора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2016 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку 
(покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття 
рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Това-
риства. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 
9. Визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями. 
10.  Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 
в новій редакції. 11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Поло-
жень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товари-
ства. 12. Відміна діючих принципів корпоративного управління Товариства. 
13. Затвердження нових принципів корпоративного управління Товариства. 
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів На-
глядової ради Товариства. 15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Това-
риства. 18.Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочи-
нів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного това-
риства подані ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЕРЛІНГ та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬ-
ПІНА». Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню 
Порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів ак-
ціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень» - Для 
роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під 
час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати 
строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів Лі-
чильну комісію з числа працівників Товариства. - Обрати наступний склад 
Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії – пан Буренок Андрій Вадимо-
вич; - Секретар Лічильної комісії – пан Дорошенко Євген Сергійович. - Пов-
новаження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з мо-
менту закінчення чергових загальних зборів акціонерів. Рiшення прийняте. 
По другому питанню Порядку денного: «Прийняття рішення з питань поряд-
ку проведення загальних зборів акціонерів» - Затвердити наступний Регла-
мент проведення загальних зборів: - час для виступів доповідачів з питань 
порядку денного – до 20 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та 
обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. - час для відповідей 
на питання, довідки – до 3 хвилин. - для виступів на загальних зборах акціо-
нерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповно-

важеним особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної 
комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів 
акціо нерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. - усі запи-
тання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів 
Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, нада-
ються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів 
акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до 
моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазна-
ченням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, 
та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. 
-голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів прово-
диться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і 
текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядо-
вою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціо-
нерів Товариства для голосування. - бюлетень для голосування (в тому чис-
лі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за 
результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку 
печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлете-
ня для голосування. - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою елек-
тронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комі-
сії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює 
голова загальних зборів акціонерів Товариства. - бюлетень для голосування 
визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготов-
леного зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по 
батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юри-
дичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох 
аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не по-
значив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосуван-
ня щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) за-
значив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким 
голосуванням (кумулятивне голосування). - бюлетені для голосування, що 
визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень 
для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов 
до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні 
написи та/або виправлення. - допускається фіксація технічними засобами 
ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі 
рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення при-
ймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один 
голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуван-
ням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голо-
сування без використання бюлетенів для голосування). - особи, які не є ак-
ціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами 
Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів 
не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). - у ході 
загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про 
акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході 
проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про 
оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. - за-
гальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду 
питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості роз-
гляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. - на загаль-
них зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, вине-
сених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку 
денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається та-
ким, що на голосування не винесено. - з усіх інших процедур та питань, які 
виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керу-
ватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства 
України. - протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загаль-
них зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних 
зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Ви-
конавчого органу Товариства. Рiшення прийняте. По третьому питанню По-
рядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» - Роботу Прав-
ління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає 
меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих до-
кументів. - Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. Рiшення прийняте. По чет-
вертому питанню Порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради» -Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товари-
ства і положенням його установчих документів. - Звіт Наглядової ради Това-
риства за 2016 рік затвердити. Рiшення прийняте. По п’ятому питанню По-
рядку денного: «Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати 
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перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства» - Роботу 
Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відпові-
дає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих 
документів. - Висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити. Рiшення прий-
няте. По шостому питанню Порядку денного: «Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2016 рік» - Затвердити річну фінансову звітність (річ-
ні звіт та баланс) Товариства за 2016 рік. Рiшення прийняте. По сьомому пи-
танню Порядку денного: «Визначення порядку розподілу чистого прибутку 
(покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття 
рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товари-
ства» - Затвердити прибуток у розмірі 313 458,95 грн. (триста тринадцять ти-
сяч чотириста п’ятдесят вісім гривень 95 копійок), отриманий Товариством 
за 2016 рік та розподілити його наступним чином: - відрахування до Резерв-
ного капіталу 15 672,95 грн., що складає 5 % від чистого прибутку, отримано-
го Товариством у 2016 році; - направити для виплати дивідендів за 2016 рік 
за привілейованими акціями в сумі 1675,00 грн. (одна тисяча шістсот сімде-
сят п’ять гривень 00 копійок), що складає 0,53 % від чистого прибутку, отри-
маного Товариством за 2016 рік. Спосіб виплати дивідендів за привілейова-
ними акціями – через депозитарну систему України, в порядку та строки 
встановлені Наглядовою Радою Товариства 25.01.2017 року; - з метою роз-
витку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, затвер-
дити направлення грошових коштів в сумі 296 111,00 грн. (двісті дев’яносто 
шість тисяч сто одинадцять гривень 00 копійок), тобто 94,47% чистого при-
бутку, отриманого Товариством за 2016 рік, на фінансування розвитку мате-
ріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства. 
- Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2016 
році не нараховувати та не сплачувати. Рiшення прийняте. По восьмому пи-
танню Порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товари-
ства на 2017 рік» - Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік за-
твердити. Рiшення прийняте. По дев’ятому питанню Порядку денного: 
«Визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями» - За-
твердити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями – через де-
позитарну систему України, в порядку та строки встановлені Наглядовою 
Радою Товариства, якщо інший спосіб виплати не буде визначений відповід-
ним рішенням загальних зборів акціонерів або чинним законодавством. 
Рiшення прийняте. По десятому питанню Порядку денного: «Про внесення 
змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції» - 
Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвер-
дити зміни до Статуту, пов’язані із: - приведенням окремих положень Статуту 
у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у 
відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні товариства»; - скасу-
ванням в Товаристві органу контролю «Ревізора». (Додаток № 1 до прото-
колу Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2017 р.). Делегувати 
Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, 
затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. - Доручити 
Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства 
на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодав-
ством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, за-
твердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. Рiшення 
прийняте. По одинадцятому питанню Порядку денного: «Відміна діючих та 
затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність ор-
ганів управління та контролю Товариства» -З дати проведення державної 
реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних 
зборів акціонерів від 27.04.2017 р., вважати такими, що втратили чинність ді-
ючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контро-
лю Товариства. - У зв’язку приведенням окремих положень Статуту Товари-
ства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові 
Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю 
Товариства: 1. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»; 2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ФІ-
НАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»; 3. Положення про Правління 
ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», та встановити, що датою 
набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів 
управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстра-
ції Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 
акціонерів від 27.04.2017 р. Делегувати Голові Правління Товариства право 
підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та 
контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 
акціонерів 27.04.2017 р. Рiшення прийняте. По дванадцятому питанню По-
рядку денного: «Відміна діючих принципів корпоративного управління Това-
риства» - Відмінити Принципи корпоративного управління ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ». 
- Встановити, що датою втрати чинності Принципів корпоративного управлін-
ня ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«УКРНАФТОГАЗ», є дата проведення державної реєстрації Статуту Товари-
ства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 
27.04.2017 р. Рiшення прийняте. По тринадцятому питанню Порядку денно-
го: «Затвердження нових принципів корпоративного управління Товариства» 
- Внести та затвердити зміни до Принципів корпоративного управління ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКР-
НАФТОГАЗ». - Встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Прин-
ципів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», є дата проведен-
ня державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. - Делегувати Голові Прав-
ління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» право підпису Принципів корпоративного 
управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», затверджених рішенням загальних зборів ак-
ціонерів 27.04.2017 р. Рiшення прийняте. По чотирнадцятому питанню По-
рядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства» - Припинити повноваження діючих (на 
момент проведення Загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.) Голови та 
членів Наглядової ради Товариства. - Вважати повноваження діючих (на мо-
мент проведення Загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.) Голови та чле-
нів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту 
прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 
27.04.2017р. Рiшення прийняте. По п’ятнадцятому питанню Порядку денно-
го: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» - Обрати з 27.04.2017 р. 
членами Наглядової ради Товариства: 
№
п/п

ПІБ кандидата до 
складу Наглядової 
ради Товариства

Представник акціонера Кількість 
відданих 
голосів

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
1 Рязанцева Олена 

Василівна 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДЕРЛІНГ"

64 391

2 Бокова Наталя 
Геннадіївна 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ДЕРЛІНГ"

64 391

3 Клєвцур Геннадій 
Вікторович 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АЛЬПІНА"

64 391

Рiшення прийняте. По шістнадцятому питанню Порядку денного: «За-
твердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради» - 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між 
Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. - Уповно-
важити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством 
України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-
правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради 
Товариства. - Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядо-
вої ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній 
основі. Рiшення прийняте. По сімнадцятому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства» - 
Припинити повноваження Ревізора Товариства (на момент проведення За-
гальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.). - Вважати повноваження Ревізора 
Товариства (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 
27.04.2017 р.) такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного 
рішення загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017р. Рiшення 
прийняте. По вісімнадцятому питанню Порядку денного: «Прийняття рішен-
ня про вчинення Товариством значних правочинів» - 18.1. Попередньо нада-
ти згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяль-
ності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих 
загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з гра-
ничною сукупністю вартості правочинів 37 200 000,00 грн. (тридцять сім 
мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок), а саме: - правочинів по придбан-
ню Товариством цінних паперів, часток в статутному капіталі Товариств, 
паїв, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік; - правочинів по реа-
лізації Товариством цінних паперів, часток в статутному капіталі Товариств, 
паїв, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік; - правочинів по вне-
сенню змін до договорів купівлі-продажу цінних паперів, або часток, паїв, в 
тому числі, але не обмежуючись, щодо суми купівлі або продажу цінних па-
перів, строків або термінів сплати суми договору, викладення окремих поло-
жень договорів купівлі-продажу цінних паперів в інших редакціях, правочинів 
по розірванню договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або повернення 
цінних паперів продавцю, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 
рік; - правочинів по відступленню права вимоги, правочинів про переведення 
боргу, зарахуванню зустрічних взаємних вимог, про надання або отримання 
безповоротної фінансової допомоги, придбання та відчуження рухомого і не-
рухомого майна, внесення будь-яких змін до вищезазначених правочинів, з 
вартістю даних правочинів, що перевищує 25% вартості активів Товариства 
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за даними річної фінансової звітності за 2016 рік. - Значні правочини, на вчи-
нення яких попередньо надано згоду, вчиняються Виконавчим органом 
(Правлінням) Товариства у відповідності до Статуту товариства та діючого 
законодавства, вчинення правочинів (укладення договорів у кінцевій редак-
ції) відбувається після підтвердження згоди на їх вчинення відповідним рі-
шенням Наглядовою радою товариства. - Протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати 
питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких 
правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Рiшення прийняте. 
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповню-
ється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результата-
ми звітного періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахо-
ваних дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів 
(грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів. у разі якщо за результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також зазна-

чається). Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк по 
привiлейованим акцiям - 25.01.2017 року, нараховано дивiдендiв - 1675 грн. 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
2016 рiк по привiлейованим акцiям – 25.01.2017 року. Грошовi кошти для ви-
плати дивiдендiв по привiлейованим акцiям ПрАТ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«УКРНАФТОГАЗ» за 2016 рiк перерахованi в повному обсязi 1433,33 грн. че-
рез депозитарну систему 15.05.2017 року, строк виплати дивiдендiв за 2016 
рiк з 01.05.2017р. по 30.06.2017 р. Виплата дивiдендiв по привiлейованим 
акцiям ПрАТ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» за 2017 рiк прово-
диться у розмiрi 1 (одна) гривня на акцiю, розмiр (фонд) виплати дивiдендiв  - 
1675 грн. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за 2017 рiк по привiлейованим акцiям – 23 сiчня 2018 року. На час 
складання звiту нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 
2017 рiк ще не проводилось. Виплата всiєї суми дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями в повному обсязi за 2017 рiк здiйснюється з 
01.05.2018 року по 30.06.2018 року. Щодо нарахування дивiдендiв за прости-
ми акцiями – загальними зборами товариства були прийнятi рiшення не на-
раховувати та не виплачувати дивiденди за простими акцiями за 2016 та 
2017 роки.

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 «ПОлТАВА-
РИбГОСП», 00476748Полтавська , 
Глобинський, 39023, с. Бугаївка, вул. 40 
рокiв Перемоги, буд. 2-A (0536)537444,

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

25.04.2018

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

http://poltavarybgosp.com.ua/

 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 «АВК», 30482582, 
87510 Донецька область д/н мiсто 
Марiуполь проспект лунiна, будинок 42, 
(062) 348-93-93

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

24.04.2018

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

http://prat.avk.ua/files/prat_avk_2017.docxПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СIлЬПО РIТЕЙл»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СIЛЬПО РIТЕЙЛ», 33870708, Україна Київська обл. Києво-
Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промислова, будинок 5, 
(044)496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25/04/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.fozzy.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 паперівдля 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АГРОМЕХАНIКА", 
30504333Рівненська , Рiвненський, 
33016, м. Рiвне, вул. Будiвельникiв, 
буд.3 0362 244020,

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

26.04.2018

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

www.agromex.in-ten.com

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОВА-
РИСТВО «ВЕлТА» (код ЄДРПОУ 25201225, 01021, м. Київ, 
вул. Михайла Грушевського, б. 28/2, н.п. № 43, тел. /044/ 452-24-35) пові-
домляє, що річну інформацію Товариства розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 р. в мережі Інтернет на сто-
рінці https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/114055. 

Генеральний директор

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕ-
ТИЧНИЙ АлЬяНС», код за 
ЄДРПОУ 32594015, місцезнаходжен-
ня: вул. Новозабарська,2/6, м.Київ, 
04074,т.044 501 90 60

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

25 квітня 2018р.

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

Energy-alliance.com.ua

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



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

143

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОЗЗI РIТЕЙл»

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 «ФОЗЗI РIТЕЙЛ», 33870692, Україна Київ-
ська обл. Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вул. Промислова, 
буд. 5, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25/04/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.fozzy.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГуД ФуД ПлюС»

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 «ГУД ФУД ПЛЮС», 40008974, Україна Київ-
ська обл. Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вул. Промисло-
ва,  5, 0445858935

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25/04/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.fozzy.ua

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА», 
00274967, 66300 Одеська обл. м. Подільськ вул. Соборна, 204, (04862) 
3-01-97

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kotovskmebel.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності:Фірма «Транс-
аудит» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, 23865010

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів 
(далі – Збори) відбулися 01.04.2017. Збори були скликані за ініціативою 
Наглядової ради, пропозиції щодо порядку денного надійшли від корпора-
тивного секретаря Товариства Мунтян Алли Іванівни. Пропозицій щодо 
зміни або доповнень до порядку денного з боку інших осіб не надходило. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів 
Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. При-
йняття рішення з питання проведення річних загальних зборів акціонерів. 
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на загальних зборах акціонерів. 2.Прийняття рішення в результаті розгля-
ду звіту Правління Товариства за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків ді-
яльності на 2017 рік. 3.Прийняття рішення в результаті розгляду звіту На-
глядової ради Товариства за 2016 рік. 4.Затвердження звіту Ревізійної ко-
місії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2016 року. Затвердження висновку Ревізійної 
комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
в результаті розгляду звіту Ревізійної комісії. 5.Затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку, по-
криття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та 
їх розмір з урахуванням законодавства України за 2016 рік. 7.Прийняття 
рішення про зміну типу Товариства та його нову назву. 8.Прийняття рішен-
ня про зміну юридичної адреси Товариства, згідно з рішенням Котовської 

міської ради про перейменування міста. 9.Про внесення змін до Статуту 
Товариства у зв'язку з зміною типу та назви Товариства, шляхом викла-
дення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та 
державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції 10.Про внесен-
ня змін до Кодексу корпоративного управління та до внутрішніх Положень 
Товариства: Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про Загальні збо-
ри, у зв'язку з зміною типу та назви товариства, шляхом викладення їх в 
новій редакції. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган При-
ватного акціонерного товариства «Подільська меблева фабрика». 11.Про 
припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства. 
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13.Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради. 14.Про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії 
Товариства. 15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 16.Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії. 17.Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності 
протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості 
активів товариства за 2016 рік. На Зборах були розглянути всі питання по-
рядку денного. За розглядом питань були прийняті рішення згідно з за-
твердженими проектами рішень. Рішення прийняті 290720 голосами, що 
становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих учасників 
Зборів, які володіють голосуючими акціями. По 12 питанню обрано Нагля-
дову раду у складі: Криницький А.І., Тимохіна І.І., Шитря В.Г., за кожного 
обраного кандидата було надано 290720 голосів. По 15 питанню обрано 
Ревізійну комісію у складі: Ковальова Н.А., Новаковська Т.В., Патрені-
ка  М.П., за кожного обраного кандидата було надано 290720 голосів. По 
17 питанню рішення прийняте 290720 голосами, що становить 93,21% від 
загальної кількості акцій. Позачергові збори у звітному періоді не проводи-
лись.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІлЬСЬКА МЕблЕВА ФАбРИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕКСІЛ»

2. Код за ЄДРПОУ 04594723
3. Місцезнаходження 14014, м.Чернiгiв, вул.Івана 

Мазепи,66
4. Міжміський код, телефон та факс (0462)66-44-95 , (0462)66-22-83
5. Електронна поштова адреса zsn@ksk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

pat.cheksil.cn.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 20 квітня 2018 року було прийнято 

рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. 
В Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 
громадських формувань 24 квітня 2018 р. були внесенi вiдповiднi змiни. 
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕКСІЛ», пiсля змiни – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕКСІЛ». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Боримська Олена Валеріївна

24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЧЕКСІл»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАлОГАбАРИТНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне товариство "Завод 
малогабаритних трансформаторiв", 
13604900, Запорізька область , 
Днiпровський район, 69600, 
м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3 
(061)2126731,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії : 25.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.mgt.com.ua 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності : Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ», 
код за ЄДРПОУ 34829687
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів: чергові. Дата про-
ведення 30.03.2017рік. Перелiк питань, що розглядались на Загальних збо-
рах: 1.Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 
припинення їх повноважень.2.Розгляд звiту Генерального директора Това-
риства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Гене-
рального директора Товариства.3.Розгляд звiту Наглядової ради про свою 
дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.4.Розгляд звiту та 
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
товариства.5.Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної 
фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.6.Прийняття рiшення про за-
твердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017 
рiк.7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства.8.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв.9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства.10.Прийняття рiшення про обрання членiв На-
глядової ради Товариства.11.Прийняття рiшення про затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства.12. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.13.Прийняття рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.14.Прийняття рiшення про затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.Результати розгляду питань порядку денного: 
обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї 
обрати наступних осiб: Овденко Галина Володимирiвна; Лагодюк Євгенiй 
Степанович; Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; Кулiкова Людмила Олексiївна.Об-
рати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. При-
пинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення цих 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства: прийняти до вiдома звiт Генераль-
ного директора Товариства за 2016 рiк. Роботу Генерального директора 
Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 
загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам То-
вариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. Прийняти до вiдома звiт 
Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2016 
роцi. Роботу Наглядової ради у 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та 
планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. 
Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 роцi визнати 
задовiльною;затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства 
за 2016 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 
2016 рiк; збиток Товариства, отриманий за пiдсумками господарської 
дiяльностi в 2016 роцi в сумi 720254,26 грн., покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку попереднiх рокiв. Решту прибутку, отриманого 
Товариством за пiдсумками господарської дiяльностi попереднiх рокiв в 
розмiрi 12 757 786,31 грн., залишити нерозполiленим. Згiдно частини 3 
статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити вчинення 
Товариством наступних значних правочинiв. Схвалити вчинення Товари-
ством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, 
на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв доларiв США на 
дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом 
яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх 
осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в

iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого 
банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв. 
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з мо-
менту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 700 (сiмсот) 
тисяч доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - 
правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг. Схвалити 
вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту при-
йняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть 
кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 700 (сiмсот) тисяч 
доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - право-
чини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень 
про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, 
а також про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних 
правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством 
вiдповiдно до умов цього рiшення; надати Наглядовiй радi Товариства по-
вноваження щодо прийняття рiшень про визначення посадової особи, на 
яку буде покладено обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазна-
чених правочинiв;припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради 
Товариства; Перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, якi 
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими канди-
датами до складу Наглядової ради Товариства:1.Машковцев Сергiй Вячес-
лавович; 2.Прищепа Василь Михайлович; 3.Романенко Микола Володими-
рович; затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства; Затвердити наступний розмiр 
оплати членiв Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними 
вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються членами Наглядо-
вої ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, 
яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами 
Наглядової ради Товариства. припинити повноваження всiх членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв 
порiвняно з iншими кандидатами до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
1.Герасименко Ганна Станiславiвна; 2. Ткачук Юрiй Петрович; 3. Линда 
Свiтлана Iванiвна; затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.Затвердити на-
ступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за договорами, 
зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються члена-
ми Ревiзiйної комiсiї безоплатно; Обрати Генерального директора Товари-
ства особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених вище 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів: позачергові. Дата 
проведення 28.09.2017 рік. Загальні збори акціонерів скликані відповідно 
до законодавства України, локальними нормативними актами Товариства 
за ініціативою Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ». Перелiк питань, що роз-
глядались на Загальних зборах: 1.прийняття рiшення про обрання складу 
та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;2.прийняття 
рiшення про змiну типу та найменування Товариства;3.прийняття рiшення 
про затвердження нової редакцiї статуту Товариства;4.прийняття рiшення 
про затвердження нової редакцiї положення «Про Загальнi збори акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних 
трансформаторiв»;5.прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї 
положення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «За-
вод малогабаритних трансформаторiв»;6.прийняття рiшення про затвер-
дження нової редакцiї положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного 
акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»;7.при-
йняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства;8.прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства;9.прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 
10.прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства;11.прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства;12.прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Това-
риства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку 
денного:обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу 
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1) Овденко Галина Володимирiвна; 
2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Кулiкова 
Людмила Олексiївна. Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича голо-
вою Лiчильної комiсiї.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з 
моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Змiнити 
тип Товариства з публiчного на приватне. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАлОГАбАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»
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Змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства 
«Завод малогабаритних трансформаторiв» на Приватне акцiонерне товари-
ство «Завод малогабаритних трансформаторiв». Затвердити нову (дев’яту) 
редакцiю статуту Товариства.затвердити нову (сьому) редакцiю положення 
«Про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод 
малогабаритних трансформаторiв». Затвердити нову (сьому) редакцiю по-
ложення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Завод 
малогабаритних трансформаторiв». Затвердити нову (шосту) редакцiю по-
ложення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства «За-
вод малогабаритних трансформаторiв». Припинити повноваження всiх 
членiв Наглядової ради Товариства. Перелiк кандидатiв до складу Наглядо-
вої ради Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв 
порiвняно з iншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: 
1)  Машковцев Сергiй Вячеславович;2) Прищепа Василь Михайлович;3) Ро-
маненко Микола Володимирович;затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.За-
твердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Товариства за 
договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами нада-
ються членами Наглядової ради безоплатно. 

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується 
на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради То-
вариства. Припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi на-
брали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими 
кандидатами до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:1) Герасименко Ганна 
Станiславiвна;2) Ткачук Юрiй Петрович;3) Линда Свiтлана Iванiвна. За-
твердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за договорами, зазначеними вище: по-
слуги за вiдповiдними договорами надаються членами Ревiзiйної комiсiї 
безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка упо-
вноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів емітентом не приймалось.

Генеральний директор ПрАТ «Завод МГТ» 
___________________________ Зима Аліна Володимирівна

м. п.

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПуАТ «Кб «АКОРДбАНК» за 2017 рік 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.
Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «АКОРДБАНК»; 

35960913; 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6; (+38044) 5939960.
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.accordbank.com.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 «АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ»; 34619277.

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 
денного. у разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причи-
ни).

1) Річні (чергові) Загальні збори акціонерів, проведені 21.03.2017, 
визнанi такими, що вiдбулися, кворум 93,27071%. Перелiк питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членiв Лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв. 2. Обрання секретаря Загальних зборiв. 3. За-
твердження регламенту роботи Загальних зборiв. 4. Звiт Спостережної 
Ради про результати дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради. 5. Звiт Правлiння про ре-
зультати дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Правлiння. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi у 
2016 роцi. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 7. Звiт (висновок) 
зовнiшнього аудитора за результатами перевiрки фiнансової звiтностi 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2016 рiк та затвердження заходiв за резуль-
татами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту. 8. Затвердження рiчного 
звiту (рiчних результатiв дiяльностi) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2016 рiк. 
9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 10. При-
пинення повноважень Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 
11. Обрання членiв Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 12. Об-
рання Голови Спостережної Ради з числа обраних членiв Спостережної 
Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 13. Затвердження умов контрактiв, що 
укладатимуться з головою i членами Спостережної Ради ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання таких контрактiв. 14. Внесення змiн до Статуту ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новiй редакцiї, а також обран-
ня особи, яка уповноважується на пiдписання та забезпечення проведен-
ня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту. 15. Внесення змiн до 
внутрiшнiх положень шляхом викладення їх у новiй редакцiї, у т.ч.: Поло-
ження про Спостережну Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про 
Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного подавалися акцiонером Волинцем Д.М., а саме - пропозицiї 

щодо кандидатiв до складу Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi такi 
рiшення: призначити Лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова 
комiсiї - Захлiбний В.I., члени: Бенiвська Г.В., Глушко Л.М.; обрати секре-
тарем Загальних зборiв Гусака В.П.; затвердити наступний регламент ро-
боти Загальних зборiв: провести Загальнi збори без перерви, доповiдачу 
та виступаючим з питань Порядку денного надати до 10 хв., переривання 
процесу голосування забороняється, пiд час голосування слово нiкому не 
надається, пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення За-
гальних зборiв, пiдбиваються Лiчильною комiсiєю i оголошуються вiдразу 
пiсля їх пiдбиття, голосувати на Загальних зборах з використанням 
вiдповiдних бюлетенiв для голосування; затвердити Звiт Спостережної 
Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати дiяльностi у 2016 роцi (до-
дається), визнати дiяльнiсть Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 
у 2016 роцi задовiльною; затвердити Звiт Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» про результати дiяльностi у 2016 роцi (додається), визнати 
дiяльнiсть Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2016 роцi задовiльною; 
затвердити Звiт з висновками Ревiзiйної комiсiї ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 
про результати дiяльностi у 2016 роцi (додається), визнати дiяльнiсть 
Ревiзiйної комiсiї ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2016 роцi задовiльною; за-
твердити Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ «АФ 
«ПКФ Аудит-фiнанси» щодо перевiрки фiнансової звiтностi ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» вiдповiдно до мiжнародних стандартiв за рiк, що закiнчився 
31 грудня 2016 року, та заходи за результатами розгляду висновку 
зовнiшнього аудитора, зазначенi у ньому (додається); затвердити рiчну 
фiнансову звiтнiсть ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2016 рiк (додається), в 
тому числi: Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року, Звiт про при-
бутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2016 рiк, Звiт про змiни у влас-
ному капiталi за 2016 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за прямим мето-
дом за 2016 рiк, Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк, затвердити 
фiнансовий результат дiяльностi ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згiдно з 
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi – збиток за 2016 рiк у 
сумi 35465960,80 грн., Правлiнню банку оприлюднити рiчну фiнансову 
звiтнiсть ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2016 рiк разом з аудиторським ви-
сновком у встановленому порядку, про що повiдомити Нацiональний банк 
України; не покривати суму збитку, отриманого за результатами дiяльностi 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2016 роцi в розмiрi 35465960,80 грн.; припини-
ти з 21.03.2017 повноваження дiючої (на момент проведення Загальних 
зборiв ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.03.2017) Спостережної Ради ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК»; обрати членами Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» осiб, якi наберуть найбiльшу кiлькiсть голосiв, а саме: Гулей А.I., 
Космiн А.Ф., Кузимкiв З.В., Мiщенко С.О., Папроцький О.Т., Пашкевич С.I., 
Фесенко С.I., обраним членам Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» приступити до виконання обов’язкiв з 22.03.2017; обрати Головою 
Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» особу з числа членiв Спо-
стережної Ради, шляхом прямого голосування, а саме: обрати Головою 
Спостережної Ради Космiна А.Ф.; укласти iз новообраними Головою i чле-
нами Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiдповiднi договори 
(контракти) згiдно iз законодавством про дiяльнiсть акцiонерних това-
риств, проекти зазначених договорiв (контрактiв) затвердити (додаються), 
уповноважити на укладення вiд iменi ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначе-
них договорiв (контрактiв) Волинця Д.М.; внести змiни до Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 
новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 
(додається), уповноважити Голову Правлiння Кот З.П. на пiдписання но-
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вої редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рiшенням Загальних 
зборiв ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 21.03.2017) та забезпечити своєчасне 
проведення її державної реєстрацiї; шляхом викладення в новiй редакцiї, 
внести та затвердити змiни до таких внутрiшнiх Положень ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК», а саме: Положення про Спостережну Раду ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» (додається), Положення про Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» (додається), уповноважити Голову Правлiння Кот З.П. на 
пiдписання Положень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затверджених рiшенням 
Загальних зборiв ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 21.03.2017. На зборах 
розглянутi всi включенi до порядку денного питання.

2) Проведення 20.04.2017 позачергових Загальних зборiв iнiцiювала 
Спостережна Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у порядку дiї частини 5 
статтi 47 Закону України «Про акцiонернi товариства» (подання пропозицiй 
щодо перелiку питань порядку денного не передбачене), з метою якнай-
швидшого приведення статутного капiталу банку у вiдповiднiсть до 
мiнiмально встановленого розмiру. Збори 20.04.2017 визнанi такими, що 
вiдбулися, кворум 81,4859%. Перелiк питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв. 2. Обрання секретаря Загальних зборiв. 3. Затвердження регла-
менту роботи Загальних зборiв. 4. Збiльшення статутного капiталу 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом приватного розмiщення додаткових 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 5. При-
ватне розмiщення акцiй ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (iз зазначенням перелiку 
осiб, якi є учасниками такого розмiщення). 6. Визначення уповноваженого 
органу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», якому надаються повноваження, 
передбаченi законодавством України з питань збiльшення статутного 
капiталу, на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рахунок додаткових внескiв. 7. Визначення 
уповноважених осiб ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яким надаються повнова-
ження на проведення дiй щодо: забезпечення реалiзацiї акцiонерами пе-
реважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення, забезпечення укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй та здiйснення обов'язкового викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй. 8. Надання згоди на вчинен-
ня правочинiв, якi є значними та такими, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть. За результатами розгляду питань порядку денного були 
прийнятi такi рiшення: призначити Лiчильну комiсiю у наступному складi: 
Голова комiсiї - Захлiбний В.I., члени: Бенiвська Г.В., Глушко Л.М.; обрати 
секретарем Загальних зборiв Гусака В.П.; затвердити наступний регла-
мент роботи Загальних зборiв: провести Загальнi збори без перерви, 
доповiдачу та виступаючим з питань Порядку денного надати до 10 хв., 
переривання процесу голосування забороняється, пiд час голосування 
слово нiкому не надається, пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час 
проведення Загальних зборiв, пiдбиваються Лiчильною комiсiєю i оголо-
шуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, голосувати на Загальних зборах з вико-
ристанням вiдповiдних бюлетенiв для голосування; збiльшити статутний 
капiтал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на 115722500,00 грн. до 235750000,00 грн. 
шляхом приватного розмiщення 112900 штук акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi 1025,00 грн. за рахунок додаткових внескiв; здiйснити приватне 
розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 112900 штук iснуючої 
номiнальної вартостi за цiною 1025,00 грн. за одну акцiю, що дорiвнює їх 
номiнальнiй та ринковiй вартостi, приватне розмiщення акцiй ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» здiйснити шляхом безпосередньої пропозицiї акцiй виключ-
но акцiонерам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що є акцiонерами станом на дату 
прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватно-
го розмiщення акцiй, тобто станом на 20.04.2017, приватне розмiщення 
акцiй провести з наданням акцiонерам переважного права на придбання 
акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, передбаче-
ного статтею 27 Закону України «Про акцiонернi товариства», надання 
акцiонерами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» письмових пiдтверджень про 
вiдмову вiд використання свого переважного права, умовами розмiщення 
не передбачається, затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», уповноважити головуючого та секретаря загаль-
них зборiв акцiонерiв ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» пiдписати Рiшення про 
приватне розмiщення акцiй ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додається); визна-
чити уповноваженими органами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яким надають-
ся повноваження, передбаченi законодавством України з питань 
збiльшення статутного капiталу, на проведення дiй щодо збiльшення ста-
тутного капiталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рахунок додаткових внескiв, 
Спостережну Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Правлiння ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» з наданням їм таких повноважень: Правлiнню ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК»: залучення до розмiщення андерайтера, внесення змiн до 
проспекту емiсiї акцiй, прийняття рiшення про дострокове закiнчення укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з пер-
шими власниками та акцiї повнiстю оплачено), затвердження результатiв 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй, затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй, 
затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй, письмо-

вого повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на при-
дбання розмiщуваних ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi; Спостережнiй Радi ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК»: прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй, повернення 
внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Правлiнням 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у встановленi законодавством строки результатiв 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; визначити Голову Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 
уповноваженою особою, якiй надаються повноваження на проведення дiй 
щодо: забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 
придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення, забез-
печення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй та здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товари-
ством належних їм акцiй; надати згоду на вчинення правочинiв, якi є зна-
чними та такими, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: замiну 
за субборгом Банку в сумi 4,27 млн. доларiв США iнвестора з «IСТЕРН 
СЕКЬЮРIТIЗ IНК» на Волинця Данила Мефодiйовича шляхом укладення 
вiдповiдних трьохстороннiх договорiв за участю Банку: про вiдступлення 
права вимоги та замiни сторони у зобов’язаннi (додається), про внесення 
змiн до Договору про залучення коштiв у депозит на умовах субординова-
ного боргу вiд 28.09.2011 (додається); дострокове погашення субборгу 
Банку i спрямування цих коштiв на збiльшення статутного капiталу Банку 
шляхом укладення вiдповiдного договору про розiрвання Договору про за-
лучення коштiв у депозит на умовах субординованого боргу вiд 28.09.2011, 
в сумi 4,27 млн. доларiв США, iнвестором за яким є Волинець Данило 
Мефодiйович (додається); Правлiнню Банку пiдготувати та подати до 
Нацiонального банку України документи, необхiднi для отримання 
вiдповiдних дозволiв Нацiонального банку України щодо субборгу Банку в 
сумi 4,27 млн. доларiв США: на замiну iнвестора за субборгом та на до-
строкове погашення субборгу i спрямування цих коштiв на збiльшення 
статутного капiталу Банку. На зборах розглянутi всi включенi до порядку 
денного питання.

3) Проведення 27.06.2017 позачергових Загальних зборiв iнiцiювала 
Спостережна Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у порядку дiї частини 5 
статтi 47 Закону України «Про акцiонернi товариства» (подання 
пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не передбачене), у 
зв’язку iз тим, що цього вимагають iнтереси акцiонерного товариства. 
Збори 27.06.2017 визнанi такими, що вiдбулися, кворум 100,0%. Перелiк 
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та 
членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Обрання секретаря Загаль-
них зборiв. 3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв. 4. На-
дання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. 5. Схвалення значних правочинiв та попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв. 6. Внесення змiн до внутрiшнiх 
положень шляхом викладення їх у новiй редакцiї, зокрема: Положення 
про Спостережну Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про 
Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». За результатами розгляду питань 
порядку денного були прийнятi такi рiшення: призначити Лiчильну комiсiю 
у складi: Голова - Захлiбний В.I., члени: Бенiвська Г.В. та Кирилiшина Т.В.; 
обрати секретарем Загальних зборiв Гусака В.П.; затвердити наступний 
регламент роботи Загальних зборiв: провести Загальнi збори без пере-
рви, доповiдачу та виступаючим з питань Порядку денного надати до 
10 хв., переривання процесу голосування забороняється, пiд час голосу-
вання слово нiкому не надається, пiдсумки голосування, що вiдбувалося 
пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються Лiчильною комiсiєю i 
оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, голосувати на Загальних зборах 
з використанням вiдповiдних бюлетенiв для голосування; надати згоду на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: 
придбання Волинцем Данилом Мефодiйовичем акцiй нового випуску, 
рiшення про приватне розмiщення яких прийняте Загальними зборами 
акцiонерiв ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 20.04.2017, на суму, еквiвалентну 
4,27 млн. доларiв США, за рахунок грошових коштiв, отриманих вiд пога-
шення субборгу Банку в сумi 4,27 млн. доларiв США, шляхом укладення 
вiдповiдного договору купiвлi-продажу акцiй (додається); схвалити значнi 
правочини, вчиненi ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у строк з 01.05.2016 по 
26.06.2017, та попередньо надати згоду на вчинення ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» будь-яких значних правочинiв, на граничну сукупну вартiсть, що 
перевищує станом на дату цього рiшення чи перевищуватиме у майбут-
ньому 10% вартостi активiв за даними останньої затвердженої Банком 
рiчної фiнансової звiтностi (в значеннi ст. 70 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»), без обмеження кола осiб, суми, валюти та iнших 
умов, на яких вчинятимуться такi правочини, в строк з 27.06.2017 по 
30.04.2018, включаючи, але не виключно: правочини щодо надання та за-
лучення кредитних коштiв iз клiєнтами, внесення змiн в умови таких 
правочинiв; правочини щодо надання та залучення гарантiй та 
акредитивiв будь-яких видiв, внесення змiн в умови таких правочинiв; 
правочини щодо надання чи прийняття забезпечення, у т.ч. правочини, за 
якими ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виступає заставодавцем чи заставодер-
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жателем, iпотекодавцем чи iпотекодержателем, поручителем, внесення 
змiн в умови таких правочинiв; правочини щодо залучення депозитних 
коштiв iз клiєнтами, внесення змiн в умови таких правочинiв; правочини 
щодо надання та залучення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв у будь-
якiй валютi на будь-який строк, внесення змiн в умови таких правочинiв; 
правочини щодо здiйснення мiжбанкiвських операцiй в рамках вiдповiдних 
генеральних договорiв, внесення змiн в умови таких правочинiв; правочи-
ни щодо здiйснення конверсiйних (конвертацiйних) операцiй («ТОД», 
«ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦIОН» тощо), внесення змiн 
в умови таких правочинiв; правочини щодо здiйснення операцiй з цiнними 
паперами та депозитними сертифiкатами Нацiонального банку, внесення 
змiн в умови таких правочинiв; правочини щодо здiйснення операцiй з 
купiвлi-продажу готiвкових коштiв, безготiвкових коштiв, готiвкових та 
безготiвкових банкiвських металiв, внесення змiн в умови таких 
правочинiв; правочини щодо господарських операцiй, якi безпосередньо 
пов’язанi зi здiйсненням ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» банкiвської дiяльностi; 
попереднє надання згоди Загальними зборами акцiонерiв ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» на вчинення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» будь-яких значних 
правочинiв не позбавляє вiд необхiдностi погодження банкiвських 
операцiй в рамках процедур, визначених Статутом ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК», Положенням про Спостережну Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», 
Положенням про Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; шляхом викладен-
ня в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до таких внутрiшнiх Поло-
жень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»: Положення про Спостережну Раду 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додається), Положення про Правлiння 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додається); уповноважити Голову Правлiння 
Кот З.П. на пiдписання Положень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затверджених 
рiшенням Загальних зборiв ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 27.06.2017. На 
зборах розглянутi всi включенi до порядку денного питання.

4) Проведення 30.06.2017 позачергових Загальних зборiв iнiцiювала 
Спостережна Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Збори 30.06.2017 визнанi 
такими, що вiдбулися, кворум 100,0%. Перелiк питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї За-
гальних зборiв. 2. Обрання секретаря Загальних зборiв. 3. Затвердження 
регламенту роботи Загальних зборiв. 4. Внесення змiн до Статуту 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новiй редакцiї, а та-
кож обрання особи, яка уповноважується на пiдписання та забезпечення 
проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту. Пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного не подавалися. За результатами розгля-
ду питань порядку денного були прийнятi такi рiшення: призначити 
Лiчильну комiсiю у складi: Голова - Захлiбний В.I., члени: Бенiвська Г.В. 
та Кирилiшина Т.В.; обрати секретарем Загальних зборiв Гусака В.П.; за-
твердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: провести 
Загальнi збори без перерви, доповiдачу та виступаючим з питань Поряд-
ку денного надати до 10 хв., переривання процесу голосування забороня-
ється, пiд час голосування слово нiкому не надається, пiдсумки голосу-
вання, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються 
Лiчильною комiсiєю i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, голосувати 
на Загальних зборах з використанням вiдповiдних бюлетенiв для голосу-
вання; внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», пов’язанi iз збiльшенням 
розмiру статутного капiталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом приватного 
розмiщення акцiй iснуючої номiнальної вартостi 1025,00 грн. за рахунок 
додаткових внескiв згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 20.04.2017, шляхом викладення Статуту 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новiй редакцiї, та затвердити нову редакцiю 
Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК «АКОРДБАНК» (додається). На зборах розглянутi всi включенi до 
порядку денного питання.

5) Проведення 22.08.2017 позачергових Загальних зборiв iнiцiювала 
Спостережна Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Збори 22.08.2017 визнанi та-
кими, що вiдбулися, кворум 100,0%. Перелiк питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв. 2. Обрання секретаря Загальних зборiв. 3. Затвердження регла-
менту роботи Загальних зборiв. 4. Збiльшення статутного капiталу 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом публiчного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 5. Публiчне 
розмiщення акцiй ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 6. Визначення уповноважено-
го органу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», якому надаються повноваження, 
передбаченi законодавством України з питань збiльшення статутного 
капiталу, на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рахунок додаткових внескiв. 7. Визначення 
уповноважених осiб ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яким надаються повнова-
ження на проведення дiй щодо: забезпечення укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi публiчного розмiщення акцiй та здiйснення 
обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 
здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 8. Визна-
чення основних напрямкiв дiяльностi ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 9. Припи-
нення повноважень Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 10. Об-
рання членiв Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 11. Обрання 
Голови Спостережної Ради з числа обраних членiв Спостережної Ради 

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 12. Затвердження умов контрактiв, що уклада-
тимуться з головою i членами Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких 
контрактiв. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавалися 
акцiонером Волинцем Д.М., а саме - пропозицiї щодо кандидатiв до скла-
ду Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». За результатами розгля-
ду питань порядку денного були прийнятi такi рiшення: призначити 
Лiчильну комiсiю у складi: Голова - Захлiбний В.I., члени: Бенiвська Г.В. та 
Кирилiшина Т.В.; обрати секретарем Загальних зборiв Гусака В.П.; затвер-
дити наступний регламент роботи Загальних зборiв: провести Загальнi 
збори без перерви, доповiдачу та виступаючим з питань Порядку денного 
надати до 10 хв., переривання процесу голосування забороняється, пiд 
час голосування слово нiкому не надається, пiдсумки голосування, що 
вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються Лiчильною 
комiсiєю i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, голосувати на Загаль-
них зборах з використанням вiдповiдних бюлетенiв для голосування; 
збiльшити статутний капiтал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на 68729325,00 грн. 
до 300038000,00 грн. шляхом публiчного розмiщення 67053 штуки акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi 1025,00 грн. за рахунок додаткових внескiв; 
здiйснити публiчне розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 67053 
штуки iснуючої номiнальної вартостi за цiною 1025,00 грн. за одну акцiю, 
що дорiвнює їх номiнальнiй та ринковiй вартостi; затвердити Рiшення про 
публiчне розмiщення акцiй ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; уповноважити голо-
вуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» пiдписати Рiшення про публiчне розмiщення акцiй ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» (додається); визначити уповноваженими органами 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яким надаються повноваження, передбаченi за-
конодавством України з питань збiльшення статутного капiталу, на прове-
дення дiй щодо збiльшення статутного капiталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 
за рахунок додаткових внескiв, Спостережну Раду ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» та Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з наданням їм таких повно-
важень: Правлiнню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»: залучення до розмiщення 
андеррайтера, змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi публiчного розмiщення акцiй, прийняття 
рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими влас-
никами у процесi публiчного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланова-
ний обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї 
повнiстю оплачено), затвердження результатiв укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi публiчного розмiщення акцiй, затвердження 
результатiв публiчного розмiщення акцiй, затвердження звiту про резуль-
тати публiчного розмiщення акцiй; Спостережнiй Радi ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК»: внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй, прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй, повернення внескiв, внесених в оплату за 
акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною, або у разi незатвердження у 
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi публiчного розмiщення акцiй Правлiнням 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; визначити Голову Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 
уповноваженою особою, якiй надаються повноваження на проведення дiй 
щодо: забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi 
публiчного розмiщення акцiй та здiйснення обов’язкового викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним 
товариством належних їм акцiй; затвердити «Основнi напрямки дiяльностi 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додається); припинити з 22.08.2017 повнова-
ження дiючої (на момент проведення Загальних зборiв ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» 22.08.2017) Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; обрати 
членами Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» осiб, якi наберуть 
найбiльшу кiлькiсть голосiв, а саме: Гулей А.I., Кiнзерський В.М., 
Космiн А.Ф., Кузимкiв З.В., Мiщенко С.О., Папроцький О.Т., Фесенко С.I.; 
обраним членам Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» приступити 
до виконання обов’язкiв з 23 серпня 2017 року; обрати Головою Спосте-
режної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» особу з числа членiв Спостережної 
Ради, шляхом прямого голосування, а саме: обрати Головою Спостереж-
ної Ради Космiна А.Ф.; укласти iз новообраними Головою i членами Спо-
стережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiдповiднi договори (контракти) 
згiдно iз законодавством про дiяльнiсть акцiонерних товариств, проекти 
зазначених договорiв (контрактiв) затвердити (додаються), уповноважити 
на укладення вiд iменi ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорiв 
(контрактiв) акцiонера Волинця Д.М. На зборах розглянутi всi включенi до 
порядку денного питання.

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 
дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів. у разі якщо за результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про 
це також зазначається).

За результатами звітного та попереднього років рішень щодо ви-
плати дивідендів не приймалось.
"25" квітня 2018 року  Голова Правління __________ З. П. Кот
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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 «ВИНОГРАДАР», 13911074, 68800 Одесь-
ка обл., м. Ренi вул. Аеродромна буд. 2, (04840) 42259. 2. Дата розкрит-
тя повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: 13911074.sc-ua.com. 4. На-
йменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності: АКФ «юРЕЕКС-АуДІТ» МПП, 21026966. 5. Інформа-
ція про загальні збори: Черговi збори вiдбулися 29.04.2017. Порядок ден-
ний зборiв затверджено Наглядовою радою. Пропозицiї та змiни до 
перелiку питань порядку денного зборiв з боку акцiонерiв не надходили. 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що 
розглядався на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря 
зборiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для го-
лосування на зборах. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння за 2016 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради за 2016 рiк. 4. Прийняття рi-шення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзора за 2016 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк. 
6. Розподiл прибутку, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх 
розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Внесення змiн до 
Статуту, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Визначення 
уповнова-жених осiб для пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та 
внесення запису до Єдиного державного реєстру. 8. Затвердження змiн 
до положень, шляхом викладення у новiй редакцiї: Загальнi збори; Нагля-
дову раду; Виконавчий орган, Ревiзора. Визначення уповноваженої особи 
для пiдписання внутрiшнiх положень у новiй редакцiї. 9. Припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 
11. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової ради. Питання порядку денного усi розглянутi та 
прий нято рiшення (згiдно проектiв рiшень) 100% голосiв «за», якi зареє-
струвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй, окрiм 10 питання кандидатури обранi шляхом кумулятивного голо-
сування. 6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОю 
ВIДПОВIДАлЬНIСТю  

«уКРжИлСТРОЙ ПлюС»
Річна інформація емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "УКРЖИЛСТРОЙ 
ПЛЮС", 32004850Одеська , 68000, 
мiсто Iллiчiвьк, вул. Хантадзе, 9 (048) 
787-70-76,

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

ukrzhilstroy.com.ua

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

Фiрма «Трансаудит» у виглядi 
товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 23865010 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 2607,1 3099,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2493,8 3058,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 35272,6 33308,6
Сумарна дебіторська заборгованість 7507,8 6374,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 145,4 49,4
Власний капітал 6825,8 6825,8
Статутний капітал 3845,4 3845,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5996,9) (6078,2)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 40331,5 33340,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 527,1 4787,5
Чистий прибуток (збиток) 79,6 127,6

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 ТОВАРИ-
СТВО «МАКАРОННА 
ФАбРИКА», 00376449, 
вул. Кирилiвська, 142, м. Київ, 
04073, (044) 468-50-37

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

25.04.2018

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

kmf.kiev.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

лІКуВАлЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКлАДІВ 
«МИРГОРОДКуРОРТ»

Річна інформація  
ПрАТ «Миргородкурорт»  

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», 02649437, вул.Гого-
ля, 112, м.Миргород, Полтавська обл., 37600, 05355-5-24-21; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії:25.04.2018р. 

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

 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 
«ДОНАГРОIМПЕКС», 25333903, 
04080 
мiсто Київ вул. Костянтинiвська, буд.72, 
(050) 653-71-92

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

19.04.2018 

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

www.donagroimpex.dn.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МЕГАНОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 01549366
3. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ, вулиця Хрещатик 

будинок 19А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 496 2650 044 279 5103

5. Електронна поштова адреса olga.kadrova@isbdev.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kreshatik-plaza.com

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

II. Текст повідомлення
25 квiтня 2018 року черговими рiчними Загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (код за ЄДРПОУ 01549366) 
(надалi також Товариство) було прийнято рiшення (Протокол №34) про попе-
реднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом одного року та надати повноваження Виконавчому органу Товариства 
на укладання таких значних правочинiв, а саме: Договiр страхування нежилих 
примiщень; Договори про внесення змiн та доповнень в Договiр про надання 
кредиту та/або в Договiр застави та/або в Iпотечний договiр; Договiр про подiл 
нежилих примiщень, а також договори про внесення змiн та/або доповнень до 
нього; Договори про передачу в оренду нежилих примiщень та/або Договори 
про внесення змiн та/або доповнень в укладенi договори оренди. 

Гранична сукупна вартість правочинiв 1 040 000 тис. грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2017 р.) 278 542 тис. грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 373,37 %;

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –1 768 620 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 1 720 446 шт.;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 

1 720 446 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 згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Хоменко Юрiй Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПублІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«лубНИФАРМ»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лубнифарм», 00480951, вул. Барвінко-
ва, 16, м. Лубни, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37500, (05361) 70-926

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: lf.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Лисенко», 35796588

5. Інформація про загальні збори:
20.04.2017, чергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.

5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту товариства і розподілу прибутку за 2016 
рік та напрямки використання прибутку в 2017 році.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Cтатуту товариства та за-
твердження Статуту в новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з 

членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання контрактів.

12. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов контрактів з 

членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання контрактів.

Пропозицiї щодо питань порядку денного запропонованi Наглядовою 
радою Товариства. Змiн до порядку денного не надходило. Всi питання 
порядку денного розглянутi, по всiх питаннях прийнятi вiдповiднi рiшення.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-

ти дивідендів не приймалось.

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне акціо-
нерне товариство «ІЗТ-АВТО», 30258639, 68001 Одеська область, м. Чор-
номорськ (Іллічівськ) вул.Промислова, 5, (04868) 6-45-36

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 30258639.sc-ua.com

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів 
відбулися 24.04.2017 р Чергові (річні) загальні збори акціонерів (далі – 
Збори) були скликані за ініціативою Наглядової ради. Пропозиції щодо 
проекту порядку денного надійшли від представника акціонера - юри-
дичної особи Фабрики Олександра Валерійовича. Пропозицій щодо 
зміни або доповнень до проекту порядку денного з боку інших осіб не 
надходило. Наглядова рада затвердила порядок денний Зборів. Пере-
лік питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання голови та членів 
лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття 

рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови і секрета-
ря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламен-
ту роботи загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та спо-
собу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах 
акціонерів. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирек-
тора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства та затвердження висновків 
Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік. 7. Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумка-
ми діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату 
дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України. 
На Зборах були розглянути всі питання порядку денного. За розглядом 
питань були прийняті рішення згідно з затвердженими проектами рі-
шень. Рішення прийняті 50707 голосами, що становить 100% голосів 
від загальної кількості зареєстрованих учасників Зборів, які володіють 
голосуючими акціями. Позачергові збори у звітному періоді не прово-
дились.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ІЗТ-АВТО»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
 (інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

ство “Меганом”
2. Код за ЄДРПОУ 01549366
3. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ,  

вулиця Хрещатик 19А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 496 2650 044 279 5103
5. Електронна поштова адреса olga.kadrova@isbdev.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття  
інформації

www.kreshatik-plaza.com

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

II. Текст повідомлення
25 квітня 2018 року черговими Загальними зборами акціонерів Пу-

блічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) було 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, на під-
ставі якого припинено повноваження (у зв’язку із закінченням терміну 
повноважень) Голови Наглядової ради – Сергія Кузьмiна (в якості 
представника Компанії «IСБ Девелопмент Корп.») (фізична особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних), який перебував на 
посаді Голови Наглядової ради Товариства (в якості представника 
Компанії «IСБ Девелопмент Корп.») з 28 квітня 2017 року до 25 квітня 
2018 р. Акціями Товариства не володіє. Вказана посадова особа Това-
риства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни.

25 квітня 2018 року черговими Загальними зборами акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) було 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, на під-
ставі якого припинено повноваження (у зв’язку із закінченням терміну 
повноважень) члена Наглядової ради – Кузьмiна Петра Михайловича, 
(фізична особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних), 
який перебував на посаді члена Наглядової Ради Товариства з 22 квіт-
ня 2015 року до 25 квітня 2018 року. Частка Кузьмiна Петра Михайло-
вича у Статутному капіталу Товариства становить 0,000056 %. Вказа-
на посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. 

25 квітня 2018 року черговими Загальними зборами акціонерів Пуб-
лічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, на 
пiдставi якого припинено повноваження (у зв’язку із закінченням тер-
міну повноважень) члена Наглядової ради – Кузьмiної Олени 
Володимирiвни (фізична особа не надавала згоду на розкриття пас-
портних даних), яка перебувала на посадi члена Наглядової ради То-
вариства з 04 березня 2011 року до 25 квiтня 2018 року. Частка 
Кузьмiної Олени Володимирiвни у Статутному капiталi Товариства 
становить 0,000056 %. Вказана посадова особа Товариства не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

25 квiтня 2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) 
було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, 
на пiдставi якого припинено повноваження (у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень) члена Наглядової ради – незалежного директо-
ра, Кадрової Ольги Олександрiвни (фізична особа не надавала згоду 
на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi члена На-
глядової ради Товариства з 29 квiтня 2016 року до 25 квiтня 2018 року. 
Акцiями Товариства не володiє. Вказана посадова особа Товариства 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

25 квiтня 2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) 
було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, 
на пiдставi якого припинено повноваження (у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень) члена Наглядової ради – незалежного директо-
ра, Мадей Тетяни В’ячеславiвни (фізична особа не надавала згоду на 
розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi члена Нагля-
дової ради Товариства з 29 квiтня 2016 року до 25 квiтня 2018 року. 
Акцiями Товариства не володiє. Вказана посадова особа Товариства 

не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
25 квiтня 2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) та 
Наглядовою Радою Товариства (Протокол Наглядової Ради № 04-
2018-2 від 25.04.2018 р.) у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового 
складу Наглядової Ради було прийнято рiшення про змiну складу по-
садових осiб Товариства, а саме: обрання на строк до переобрання на 
посаду Голови Наглядової ради Сергiя Кузьмiна (в якостi представни-
ка Компанiї «IСБ Девелопмент Корп.», 000000000, місцезнаходження: 
США, штат Невада, 89119, Лас-Вегас, Ренессанс Драйв, 2215-В, част-
ка компанії у статутному капіталі Товариства складає 97,242878 %) 
(фізична особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних), 
який обіймав посаду члена Наглядової ради Товариства (в якостi 
представника Компанiї «IСБ Девелопмент Корп.») з 28 квітня 2017 
року до 25 квітня 2018 р., iнших посад в Товариствi за останні п’ять 
років не обіймав. Акцiями Товариства не володiє. Вказана посадова 
особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

25 квiтня 2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) у 
зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: обрання на строк до переобрання на посаду члена Наглядової 
ради Кузьмiна Івана – представника акцiонера Кузьміна Петра Михай-
ловича, (фізичні особи не надавали згоду на розкриття паспортних да-
них). Кузьмін Іван не обіймав за останні п’ять років жодної посади у 
Товаристві; Кузьмін Петро Михайлович обіймав посаду члена Нагля-
дової Ради Товариства з 22 квітня 2015 року до 25 квітня 2018 року, 
інших посад у Товаристві протягом останніх п’яти років не обіймав. 
Кузьмін Іван не володіє акціями Товариства, частка Кузьмiна Петра 
Михайловича у Статутному капiталi Товариства становить 0,000056 %. 
Вказані посадові особи Товариства не мають непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

25 квiтня 2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) у 
зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: обрання на строк до переобрання на посаду члена Наглядової 
ради Кузьмiну Олену Володимирiвну - акцiонера (фізична особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних), яка обіймала посаду 
члена Наглядової ради Товариства з 04 березня 2011 року до 25 квiтня 
2018 року та iнших посад в Товариствi протягом останніх п’яти років 
не обіймала. Частка Кузьмiної Олени Володимирiвни у Статутному 
капiталi Товариства становить 0,000056 %. Вказана посадова особа 
Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

25 квiтня 2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) у 
зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: обрання на строк до переобрання на посаду члена Наглядової 
ради – незалежного директора, Тішину Катерину Олександрiвну (фі-
зична особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних), яка 
протягом останніх п’яти років жодної посади у Товаристві не обіймала. 
Акціями Товариства не володіє. Вказана посадова особа Товариства 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

25 квiтня 2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ» (Протокол № 34) у 
зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: обрання на строк до переобрання на посаду члена Наглядової 
ради – незалежного директора, Ловейка Дмитра Генадійовича (фізич-
на особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних), який про-
тягом останніх п’яти років жодної посади у Товаристві не обіймав. Ак-
ціями Товариства не володіє. Вказана посадова особа Товариства не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Генеральний директор Хоменко Юрiй Петрович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“МЕГАНОМ”
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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 "Глухiвський завод 
"Електропанель"

2. Код за ЄДРПОУ 00213764
3. Місцезнаходження 41400, Сумська область, мiсто 

Глухiв, вулиця Iндустрiальна, 
буд. 7

4. Міжміський код, телефон та факс (05444) 2-22-27 (05444) 2-22-27
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://elpa.com.ua

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

II. Текст повідомлення
24.04.2018 року на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Глухiвський завод «Електропанель» 
(мiсцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухiв, 
вул. Iндустрiальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 00213764) (надалi - Товариство) 
вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Жарко-
ва Павла Євгеновича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз закiнченням термiну, на який посадову особу було обрано. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа 
володiє 25 простими iменними акцiями Товариства (0,001797% вiд статут-
ного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 1,25 грн.). У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Кирик 
Григорiя Васильовича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз закiнченням термiну, на який посадову особу було обрано. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа 
володiє 50 простими iменними акцiями Товариства (0,003595% вiд статут-
ного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 2,50 грн.). У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року. За-
мість посадової особи, повноваження якої припинено, на цю посаду нікого 
не обрано.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Шишо-
ва Валерiя Володимировича. Повноваження посадової особи припинено у 
зв'язку iз закiнченням термiну, на який посадову особу було обрано. Згоду 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова 
особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа пере-
бувала на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року. Замість посадової особи, 
повноваження якої припинено, на цю посаду нікого не обрано.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Татусь-
ко Андрiя Степановича. Повноваження посадової особи припинено у 
зв'язку iз закiнченням термiну, на який посадову особу було обрано. Згоду 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова 
особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа пере-
бувала на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Нiкулiна 
Леонiда Кузьмича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
закiнченням термiну, на який посадову особу було обрано. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа 
акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала 
на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року.

- припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Коцю-
би Вiталiя Миколайовича. Повноваження посадової особи припинено у 
зв'язку iз небажанням одного із членів Ревізійної комісії Товариства продо-
вжувати виконання покладених на нього функцій. Згоду на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями То-
вариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй 
посадi з 25.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Цуман 
Ольги Миколаївни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
небажанням одного із членів Ревізійної комісії Товариства продовжувати 
виконання покладених на нього функцій. Згоду на розкриття паспортних 

даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства 
не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 
25.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства 
Тимофiївої Зої Володимирiвни. Повноваження посадової особи припинено 
у зв'язку iз небажанням одного із членів Ревізійної комісії Товариства про-
довжувати виконання покладених на нього функцій. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями 
Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на 
зазначенiй посадi з 25.04.2017 року.

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Жаркова Павла 
Євгеновича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання но-
вого складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Посадова особа володiє 25 простими iменними 
акцiями Товариства (0,001797% вiд статутного капiталу Товариства, 
номiнальною вартiстю 1,25 грн.). У посадової особи вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на 
3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 
посади: перший вiце-президент Концерну «НIКМАС», голова Наглядової 
ради Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства.

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Татусько Андрiя 
Степановича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: директор дирекцiї 
проектного управлiння СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ, генеральний 
директор Концерну «НIКМАС», Член Наглядової ради Товариства, гене-
ральний директор ТОВ «НIКМАС», генеральний директор ТОВ «НIКМАС 
IНЖИНIРIНГ», директор ТОВ «МIКЕМ». Посадова особа є представником 
акцiонера - ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (мiсцезнаходження: 40020, 
м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 87,0557% 
статутного капiталу Товариства).

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Нiкулiна 
Леонiда Кузьмича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обран-
ня нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Наглядової 
ради Товариства, директор з розвитку Товариства, заступник директора з 
технiчних питань АТ «НВАТ «ВНДIкомпресормаш», директор 
ТОВ «МIКЕМ», головний експерт Концерну «НIКМАС». Посадова особа є 
представником акцiонера - ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 
87,0557% статутного капiталу Товариства).

- обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Коцюбу Вiталiя 
Миколайовича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
нового складу Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу 
внутрiшнього аудиту Концерну «НIКМАС», Голова Ревiзiйної комiсiї Това-
риства.

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Тимофiїву Зою 
Володимирiвну. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
нового складу Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: заступник головного 
бухгалтера СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ, головний бухгалтер 
СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ, Член Ревiзiйної комiсiї Товариства.

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Метенко Вiру 
Iванiвну. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового 
складу Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У по-
садової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер АТ «НВАТ 
«ВНДIкомпресормаш», аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерну 
«НIКМАС». 

24.04.2018 року на пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Глухiвський завод «Електропанель» 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГлуХIВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕлЕКТРОПАНЕлЬ»
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(мiсцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухiв, 
вул. Iндустрiальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 00213764) (надалi - Товариство) 
вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Нiкулiна 
Леонiда Кузьмича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обран-
ня Голови Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У 
посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: Член Наглядової ради Товари-
ства, директор з розвитку Товариства, заступник директора з технiчних пи-
тань АТ «НВАТ «ВНДIкомпресормаш», директор ТОВ «МIКЕМ», головний 
експерт Концерну «НIКМАС». Посадова особа є представником акцiонера - 
ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект 
Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 87,0557% статутного капiталу 
Товариства).

24.04.2018 року на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї Приватного 
акцiонерного товариства «Глухiвський завод «Електропанель» 
(мiсцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухiв, 

вул. Iндустрiальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 00213764) (надалi - Товариство) 
вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Коцюбу 
Вiталiя Миколайовича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю 
обрання Голови Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: началь-
ник вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерну «НIКМАС», Голова Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Татарченко Анатолiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«уКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА  

СТРАХОВА КОМПАНІя АСКА»
ПОВІДОМлЕННя

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕР-
НА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА».

2. Код за ЄДРПОУ: 13490997
3. Місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 97-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 221-07-64
5. Електронна поштова адреса: natalya.shevchuk@aska.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.aska.com.ua.
7. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів
II. Текст повідомлення

24.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2017) прийнято рiшення схвалити укладення значних правочинiв iз 
Публiчним акцiонерним товариством «Перший Український Мiжнародний 
Банк» (Код ЄДРПОУ 14282829) в ходi звичайної поточної господарської 
дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних 
зборiв Товариства, а саме: договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без 
обмеження строку дiї з дати їх укладання та з правом подальшої 
пролонгацiї. Сукупна вартiсть договорiв не повинна перевищувати 
2,5 млрд. грн. протягом року. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 869 841 тис. грн. Спiввiдношення складає 287%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18697414 шт., загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєструвались у зборах 18662090 шт., з яких 100% 
голосували за прийняте рiшення.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
Генеральний директор Шукатко А.О.

24.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«лІТ»
У бюлетені «Відомості НКЦПФР» №74 від 18.04.2018 року було опуб-

ліковано регулярну інформацію емітента Приватне акціонерне товари-
ство «ЛІТ» (код за ЄДРПОУ 24245568) за 2017 рік.

Опублікована інформація містить адресу сторінки в мережі інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію емітента 
http://id849.smida.gov.ua/ 

Цим повідомленням спростовується недостовірна інформація 
http://id849.smida.gov.ua/ 

Правильною є така інформація про адресу сторінки в мережі інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію емітента: 
https://smida.gov.ua/site/24245568/

Директор Приватного акціонерного товариства «ЛІТ» Сердюк Н.С.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«буДІВЕлЬНЕ уПРАВлІННя №7»

РІЧНА ІНФОРМАЦІя ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ЗА 2017 РІК

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №7», 
24220002, вул.Соборна, 118, 
с. Софіївська Борщагівка, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл, 08131, 
(044) 273-57-03

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

26.04.2018

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

24220002.infosite.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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ФОЗЗI ГРуП», 

33870713, Україна Київська обл. Києво-Святошинський р-н 08132 
м. Вишневе вулиця Промислова, будинок 5, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25/04/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.fozzy.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

ФІРМА «МАГДА»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
фірма «Магда», 14000328, вул. Рибалко, буд. 2, м. Суми, Ковпакiвкий ра-
йон, Сумська область, 40011, (0542)77-50-62.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.magda.emitents.org
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«АлЬФА-КАПIТАл»
Річна інформація емітента  

ПрАТ «Альфа-Капітал»  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Альфа-Капiтал», 04808650, вул.Михайла Гаврилка, 15, с.Рунівщина, 
Полтавський р-н., Полтавська обл., 38730, (0532-61-18-52. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії- 25.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://04808650.bs1998.info

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 

«ЕлЕКТРОНІКА»
Річна інформація  

ПрАТ ТТЦ «Електроніка»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
Техно-торговий центр «Електроніка», 13944955, вул.Європейська, буд.66, 
м.Полтава, Полтавська обл., 36002, (0532)615625. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018р. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.teplomontazh.biz.

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СуМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГО-
МАШ» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00223208

Місцезнаходження емітента: 40022, м. Суми, вул. юрія Вєтрова ,4
Телефон/факс (0542) 25-00-53 
Електронна поштова адреса : www.energomash.sumy.ua 
Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення гранич-
ної сукупності вартості 
правочинів до вартості 
активів емітента за дани-
ми останньої річної фі-

нансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 25.04.2018 150 000,00 11 240,00 1335 %

Річними загальними зборами акціонерів приватного акціонерного Това-
риства «Сумський завод «Енергомаш», що відбулися 25.04.2018 року 
(Протокол № 4 від 25.04.2018 р.) прийнято наступне рішення : попередньо 
надати згоду на вчинення АТ «Сумський завод «Енергомаш» протягом не 
більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та ін-
ших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а та-
кож з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, 
установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених орга-
нів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-
якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде 
потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними 
у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, 
навіть, якщо вартість таких правочинів більше ніж 25 відсотків вартості акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер 
правочинiв: - договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання 
кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї; - договори iпотеки, за-
стави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї; - договори постачання, реа-
лізації виготовленої продукції, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, 
товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, 
iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податко-
вих векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господар-
ських товариств; - договори комiсiї, договори доручення, договори страхуван-
ня, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання; 
- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а 
також нерухомого майна; - договори пiдряду, договори про виконання робiт i 
послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, 
договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi дого-
вори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про 
виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних 
робiт.

При цьому гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, 
не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. Вартість 
активів за даними останньої річної звітності 11 240 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності 1335 %. Загальна кількість голосуючих акцій 
Товариства 33 612 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах – 33 612 шт., кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» - 33 612 шт., «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Генеральний директор Кошієнко Ю.М.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«уКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІя АСКА»

ПОВІДОМлЕННя
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕР-

НА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА».
2. Код за ЄДРПОУ: 13490997
3. Місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 97-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 221-07-64
5. Електронна поштова адреса: natalya.shevchuk@aska.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.aska.com.ua.
7. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів
II. Текст повідомлення

24.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018) прийнято рiшення схвалити укладення значних правочинiв iз 
Публiчним акцiонерним товариством «Перший Український Мiжнародний 
Банк» (Код ЄДРПОУ 14282829) в ходi звичайної поточної господарської 
дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних 
зборiв Товариства, а саме: договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без 
обмеження строку дiї з дати їх укладання та з правом подальшої 
пролонгацiї. Сукупна вартiсть договорiв не повинна перевищувати 
2,5 млрд. грн. протягом року. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 843 497 тис. грн. Спiввiдношення складає 296%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18697414 шт., загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєструвались у зборах 18662090 шт., з яких 100% 
голосували за прийняте рiшення.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
Генеральний директор Шукатко А.О.

24.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СП уКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ", 
00192471, 87505, Донецька обл., 
м.Марiуполь, вул. Граверна, буд.1, 
(0629) 40-17-39 ,

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

25.04.2018

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

http://chermet.com.ua/insiders.html
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ТуРИСТИЧНО-
ВИРОбНИЧА ФIРМА "ЧОРНЕ 
МОРЕ", 02573556Одеська , Примор-
ський, 65012, м. Одеса, вул. Рiшельєв-
ська, 59 (048) 705-81-77

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

26.04.2018

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

blacksea-hotels.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Економiчнi 
прiоритети", 34995264 Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "Економiчнi прiоритети", 34995264

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

Дата проведення чергових загальних збо-
рів: 12.04.2017 р.
Кворум – 99,9%.
Перелiк питань, що винесенi на голосуван-
ня, згiдно з порядком денним:
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 
2016 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзора 
Товариства за 2016 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу 
за 2016 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства 
за 2016 р.
7. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
8. Внесення змiн до складу органiв 
управлiння та контролю Товариства. 
За результатами голосування зборами 
акцiонерiв було прийнятi наступнi рiшення:
1). Затвердити склад лiчильної комiсiї
2). Затвердити звiт Дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2016 рiк.
3). Затвердити звiт Наглядової ради Това-
риства за 2016 рiк.
4). Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї за 2016 рiк.

5). Затвердити рiчний звiт та баланс Това-
риства за 2016 рiк.
6). Нарахування та виплату дивiдендiв не 
здiйснювати.
7.1).Внести змiни до Статуту Товариства 
шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
7.2). Доручити Головi Загальних зборiв То-
вариства пiдписати нову редакцiю Статуту 
Товариства.
7.3). Доручити Генеральному директору Това-
риства або уповноваженiй ним особi, надати 
нову редакцiю Статуту Товариства державно-
му реєстратору для державної реєстрацiї та 
виконати iншi пов‘язанi з цим дiї у порядку, що 
передбачений чинним законодавством.
8). Змiни до складу органiв управлiння та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства не вносити.
Всi рiшення по питанням порядку денного 
прийнято бiльшiстю голосiв присутнiх 
акцiонерiв Товариства та їх представникiв, 
за принципом голосування: 1 акцiя - 1 голос.
Осiб що подавали пропозицiї не було.

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 350824 385149
Основні засоби (за залишковою вартістю) 306509 318374
Довгострокові фінансові інвестиції 19964 19964
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4928 12051
Грошові кошти та їх еквіваленти 10823 10681
Власний капітал 200557 213513
Статутний капітал 29400 29400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14365 -9819
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 150267 171636
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.003004 -0.075357
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.003004 -0.075357

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2800000 2800000
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 цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

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

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

ТОВАРИСТВО З ОбМЕ-
жЕНОю ВIДПОВIДАлЬ-
НIСТю «буДIВЕлЬНА 
КОМПАНIя «МIСЬКбуД-
IНВЕСТ», 31175387м. Київ , 
Оболонський, 04073, м. Київ, 
Скляренка 044-463-94-30,

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

25.04.2018

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

www.bk-mbi.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

ТОВ «Аудиторсько-консалтингова 
група «Китаєва та Партнери», 
40131434 

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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 1538240 1392052
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14254 193256
Довгострокові фінансові інвестиції 7755 7755
Запаси 169886 14015
Сумарна дебіторська заборгованість 162856 145253
Грошові кошти та їх еквіваленти 2704 501
Власний капітал 273414 280916
Статутний капітал 300000 300000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -26966 -19084
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 685597 706494
Поточні зобов'язання і забезпечення 579229 404642
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
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
Науково-виробниче об'єднання «Чернiгiв-
елiт картопля»

2. Код за ЄДРПОУ 00497377
3. Місцезнаходження 15522, смт.Седнiв Чернiгiвського р-ну 

Чернiгiвської обл., Я.Лизогуба, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462)68-28-35 (0462)69-70-51

5. Електронна поштова 
адреса

kartoplya2010@meta.ua

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

http://www.elitkartofel.com/

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 р. (Протокол № 1) прийня-

то рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення рiчних Загальних Зборiв. Характер правочинiв: придбан-
ня основних та оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, 
реалiзацiя продукцiї, отримання кредитiв, позик, надання в оренду й 
експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична су-
купна вартiсть правочинiв складає 100 000 тис.грн. Вартiсть активiв за 
даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 28 145 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 355,3 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 151 459 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 120 369 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» - 120 369 штук, «проти» прийнят-
тя рiшення - 0 штук.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Директор Шкурко Iгор Вiкторович

М.П. 25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАуКОВО-ВИРОбНИЧЕ Об’ЄДНАННя  
«ЧЕРНIГIВ ЕлIТ КАРТОПля»

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 "РАЗНОбИТ-
ПРОДуКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 23494973
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445070680 0445070680

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

http://www.raznobyt.com

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або 
суду

II. Текст повідомлення
Вiдомостi щодо припинення Приватного акцiонерного товариства «РАЗ-

НОБИТПРОДУКТ» шляхом перетворення
№ з/п 1
Дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року
Суб’єкт, який прийняв рiшення про припинення емiтента: Загальнi збо-

ри акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «РАЗНБИТПРОДУКТ»
Способи припинення: перетворення 
Змiст iнформацiї:
Повне найменування товариства:
Приватне акцiонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 

23494973) (надалi за текстом – «Товариство»).
Мiсцезнаходження Товариства згiдно його статуту та свiдоцтва про 

державну реєстрацiю юридичної особи: Україна: 01021, м. Київ, вул. Клов-
ський Узвiз, буд. 12, тел. / факс (044) 507-06-80, e-mail: raznobyt@i.kiev.ua.

Товариство повiдомляє, що Загальними зборами акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», якi вiдбулися 23.04.18 
року, прийнято рiшення про припинення юридичної особи шляхом пере-
творення.

Дата прийняття рiшення про припинення емiтента - 23.04.18 р.
Назва уповноваженого органу емiтента, що прийняв це рiшення - 

Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «РАЗНО-
БИТПРОДУКТ».

Причини такого рiшення - оптимiзацiя корпоративного управлiння Това-
риства.

Спосiб припинення юридичної особи - перетворення.
Дата проведення загальних зборiв, на яких розглядалось зазначене 

питання – 23.04.18 р.

Результати голосування:
«за» - 100 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах;

«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

«утрималось» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах.

Повне найменування юридичної особи правонаступника - Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

Порядок розподiлу активiв та зобов'язань - ТОВ «РАЗНОБИТПРО-
ДУКТ» є правонаступником усього майна, всiх прав та обов'язкiв 
ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

Розмiр статутного капiталу правонаступника,ТОВ «РАЗНОБИТПРО-
ДУКТ», - 28 700,00грн. (двадцять вiсiм тисяч сiмсот гривень 00 копiйок).

Порядок та умови обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства 
«РАЗНОБИТПРОДУКТ» на частки в статутному капiталi Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «РАЗНОБИТПРОДУКТ»:

1) Акцiї Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Това-
риства - правонаступника з коефiцiєнтом конвертацiї 1:1 та розподiляються 
серед його учасникiв.

Розподiл часток створюваного Товариства з обмеженою вiд по-
вiдальнiстю «РАЗНОБИТПРОДУКТ», правонаступника Приватного 
акцiонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» вiдбувається зi збере-
женням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статут-
ному капiталi Приватного акцiонерного товариства «РАЗНОБИТПРО-
ДУКТ», що перетворюється. Одна акцiя Приватного акцiонерного 
товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» номiнальною вартiстю 287,00 грн. 
(двiстi вiсiмдесят сiм гривень нуль копiйок) дорiвнює розмiру однiєї частки 
вартiстю 287,00 грн. (двiстi вiсiмдесят сiм гривень нуль копiйок) Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «РАЗНОБИТПРОДУКТ». Розмiр част-
ки учасника у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдпо вi-
дальнiстю «РАЗНОБИТПРОДУКТ» дорiвнює розмiру загальної номiнальної 
вартостi акцiй, належних йому у статутному капiталi Приватного 
акцiонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» до перетворення;

2) Кожен акцiонер Приватного акцiонерного товариства «РАЗНОБИТ-
ПРОДУКТ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному 
капiталi правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«РАЗНОБИТПРОДУКТ», що створюється шляхом перетворення.

З повагою, 
Директор
ПрАТ «Разнобитпродукт» Б.В. Бондаренко

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 Бондаренко Борис Володимироич
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство по газопоста-
чанню та газифiкацiї «Сумигаз», 03352432, 
Сумська, Зарiчний, 40021, м.Суми, Лебедин-
ська, 13, 0542659900,

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

26.04.2018

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

https://sm.104.ua/ua/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БДО», 20197074

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

Дата проведення чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Сумигаз» - 03.04.2017 року. 
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:  
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
Товариства. 
2. Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв Товариства. 
3. Затвердження порядку (регламенту) 
проведення Загальних зборiв Товариства. 
4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк. 
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8. Затвердження рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2016 рiк. 
9. Розподiл прибутку Товариства (порядок 
покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року. 
10. Про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї. 
12. Про внесення змiн та доповнень до 
Положення про Загальнi збори, Наглядову 
раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товари-
ства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 
13. Про припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. 
14. Про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 
15. Затвердження умов договору (контракту), 
що укладається з членами Наглядової ради 
Товариства та визначення особи, яка уповно-
важується на пiдписання вiд iменi Товариства 
договору (контракту) з членами Наглядової 
ради Товариства. 
16. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на 
вчинення Товариством значних правочинiв та 
правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть. 
17. Про подальше схвалення значних 
правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких 
є заiнтересованiсть. 
18. Звiт Правлiння Товариства, щодо виконан-
ня вимог умов договору купiвлi-продажу пакета 
акцiй Товариства за конкурсом вiд 
10.09.2012 р. №КПП-611 за 2016 рiк. 
З питань порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв були прийнятi наступнi рiшення 
(Примiтка - iнформацiю наведено в скорочено-
му виглядi):

1. По першому питанню Порядку денного 
«Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
Товариства» вирiшили: «Обрати Лiчильну 
комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
в наступному складi: 
Абрамова Алла Юрiївна - Голова Лiчильної 
комiсiї; 
Полiшко Оксана Олександрiвна - член 
Лiчильної комiсiї; 
Духно Валерiя Iгорiвна - член Лiчильної 
комiсiї». 
2. По другому питанню порядку денного 
«Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв Товариства» вирiшили: «1. Обрати 
Головою Загальних зборiв Товариства – Кри-
шталя Олександра Володимировича. 
2. Обрати Секретарем Загальних зборiв 
Товариства – Мiлькевича Вiталiя Павловича». 
3. По третьому питанню порядку денного 
«Затвердження порядку (регламенту) 
проведення Загальних зборiв Товариства» 
вирiшили: «Затвердити порядок (регламент) 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства». 
4. По четвертому питанню порядку денного 
«Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк» 
вирiшили: «Затвердити звiт Правлiння 
Товариства за 2016 рiк». 
5. По п’ятому питанню порядку денного «Звiт 
Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк» 
вирiшили: «Затвердити звiт Наглядової Ради 
Товариства за 2016 рiк». 
6. По шостому питанню порядку денного «Звiт 
та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк» вирiшили: «Затвердити звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 
рiк». 
7. По сьомому питанню порядку денного 
«Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства» вирiшили: 
«Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради, 
Ревiзiйної комiсiї задовiльною». 
8. По восьмому питанню порядку денного 
«Затвердження рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2016 рiк» вирiшили: «Затверди-
ти рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 
рiк». 
9. По дев’ятому питанню порядку денного 
«Розподiл прибутку Товариства (порядок 
покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року» 
вирiшили: «У зв’язку з вiдсутнiстю чистого 
прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 
2016 роцi дивiденди не нараховувати». 
10. По десятому питанню порядку денного 
«Про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк» вирiшили: 
«Затвердити основнi напрямки дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк: 
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП 
структури тарифу; 
2. Виконання затвердженої iнвестицiйної 
програми; 
3. Забезпечення дотримання дисциплiни 
газоспоживання; 
4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до 
осiнньо-зимового перiоду; 
5. Оптимiзацiя та модернiзацiя 
газорозподiльних систем; 
6. Покращення облiку природного газу, 
скорочення технологiчних втрат газу; 
7. Забезпечення своєчасного виконання 
регламентних робiт на газопроводах, спорудах 
та приладах облiку». 
11. По одинадцятому питанню порядку денного 
«Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом затвердження його в новiй 
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редакцiї» вирiшили: Рiшення з одинадцятого 
питання Порядку денного не прийнято. 
12. По дванадцятому питанню порядку денного 
«Про внесення змiн та доповнень до Положен-
ня про Загальнi збори, Наглядову раду, 
Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства 
шляхом затвердження їх у новiй редакцiї» 
вирiшили: Рiшення з дванадцятого питання 
Порядку денного не прийнято. 
13. По тринадцятому питанню порядку денного 
«Про припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства» вирiшили: 
«Припинити повноваження членiв (в т.ч. 
Голови) Наглядової ради Товариства у складi: 
- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony 
Howard Brown) - представник акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова 
Наглядової ради); 
- Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич 
Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА 
ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552; 
- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 
- Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник 
акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), HE 290927; 
- Куниця Дарина Леонiдiвна». 
14. По чотирнадцятому питанню порядку 
денного «Про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства» вирiшили: «Обрати Наглядову 
раду Товариства у складi: 
1. Пташник Андрiй Юрiйович - представник 
акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ»; 
2. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony 
Howard Brown) - представник акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 
3. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич 
Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА 
ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552; 
4. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 
5. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник 
акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), HE 290927». 
15. По п’ятнадцятому питанню Порядку 
денного «Затвердження умов договору 
(контракту), що укладається з членами 
Наглядової ради Товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на пiдписання вiд 
iменi Товариства договору (контракту) з 
членами Наглядової ради Товариства» 
вирiшили: «1. Затвердити умови цивiльно-
правового договору з членом (в т.ч. Головою) 
Наглядової ради Товариства. 
2. Уповноважити Голову правлiння Товариства 
або особу, що виконує його обов’язки пiдписати 
вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр 
з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради 
Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень 
Товариства та цього рiшення». 
16. По шiстнадцятому питанню порядку 
денного «Про надання згоди (в т.ч. попере-
дньої) на вчинення Товариством значних 
правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких 
є заiнтересованiсть» вирiшили:  
«Забезпечити надання послуг з розподiлу 
природного газу на лiцензованiй територiї 
обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною 
сукупною вартiстю 284 100 000,00 грн. (двiстi 
вiсiмдесят чотири мiльйони сто тисяч гривень 
00 копiйок); 
- транспортування природного газу граничною 
сукупною вартiстю 284 100 000,00 грн. (двiстi 
вiсiмдесят чотири мiльйони сто тисяч гривень 
00 копiйок); 
- надання послуг з розподiлу природного газу 
граничною сукупною вартiстю 
996 900 000,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто шiсть 
мiльйонiв дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок); 
- виконання iнвестицiйної програми затвердже-
ної НКРЕКП України граничною сукупною 
вартiстю 131 900 000,00 грн. (сто тридцять один 
мiльйон дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок)». 
17. По сiмнадцятому питанню порядку денного 
«Про подальше схвалення значних правочинiв 
та правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть» вирiшили:  
«1. Схвалити укладення Товариством Договору 
транспортування природного газу 
№1512000714 вiд 17.12.2015 р. (надалi - 
«Договiр»), укладеного мiж Товариством та 
Публiчним акцiонерним товариством «УКР-
ТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), 
що укладено для забезпечення надання 
Товариством послуг з розподiлу природного 
газу на лiцензованiй територiї обслуговування, 
та схвалити подальшу дiю цього Договору. 
2. Схвалити укладення Товариством договорiв 
на виконання iнвестицiйної програми затвер-
дженої НКРЕКП України, укладених з 
01.01.2014 року до дати проведення цих 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства». 
18. По вiсiмнадцятому питанню порядку 
денного «Звiт Правлiння Товариства, щодо 
виконання вимог умов договору купiвлi-
продажу пакета акцiй Товариства за конкурсом 
вiд 10.09.2012 р. №КПП-611 за 2016 рiк» 
вирiшили:  
«1. Звiт Правлiння Товариства щодо виконання 
вимог умов договору купiвлi-продажу пакета 
акцiй Товариства за конкурсом вiд 10.09.2012 
р. №КПП-611 за 2016 рiк затвердити. 
2. Роботу Товариства по забезпеченню 
виконання всiх умов визначених договором 
купiвлi-продажу пакета акцiй Товариства за 
конкурсом вiд 10.09.2012 р. №КПП-611 вважати 
задовiльною. 
3. За сприянням ПрАТ «ГАЗТЕК» Правлiнню 
Товариства забезпечувати i в подальшому 
виконання умов договору купiвлi-продажу 
пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 
10.09.2012 р. №КПП-611. Крiм цього, своєчасно 
та в повному обсязi надавати необхiдну 
iнформацiю на запити власника пакета акцiй 
Товариства - ПрАТ «ГАЗТЕК» в рамках умов 
договору купiвлi-продажу пакета акцiй 
Товариства за конкурсом вiд 10.09.2012 р. 
№КПП-611». 
Протокол Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд iменi Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства пiдписанi Головою та 
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. Протягом 2017 року Товариство 
позачергових зборiв не проводило.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
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Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Дата 
складання 
переліку осіб, 
які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

- - - -

Дата виплати 
дивідендів

- - - -

Опис Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Сумигаз» вiд 
02.04.2018 року прийняте рiшення по 9 (Дев'ятому) 
питанню порядку денного: «У зв’язку з вiдсутнiстю 
чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 
2017 роцi дивiденди не нараховувати». Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «Сумигаз» вiд 03.04.2017 
року прийняте рiшення по 9 (Дев'ятому) питанню 
порядку денного: «У зв’язку з вiдсутнiстю чистого 
прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2016 
роцi дивiденди не нараховувати». Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «Сумигаз» вiд 16.04.2016 
року прийняте рiшення по 9 (Дев'ятому) питанню 
порядку денного: «У зв'язку з вiдсутнiстю чистого 
прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2015 
роцi дивiденди не нараховувати».  

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1495907 1387913
Основні засоби (за залишковою вартістю) 277032 279926
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2848 3844
Сумарна дебіторська заборгованість 1153007 1035092
Грошові кошти та їх еквіваленти 11919 20877
Власний капітал -96338 195363
Статутний капітал 1048 1048
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -411963 -120258
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 30509 37447
Поточні зобов'язання і забезпечення 1561736 1155103
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-70.36 -0.77

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

-70.36 -0.77

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4193436 4193436
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

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

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

«Мукачівський завод «Точприлад» 
2. Код за ЄДРПОУ: 14307452
3. Місцезнаходження: 89600 м. Мукачево , Берегівська буд. 110
4. Міжміський код, телефон та факс: 0313131119, 0313131896
5. Електронна поштова адреса: info01@tochprilad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду 
на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення наступ-
них значних правочинів:

від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку даваль-
ницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в нової редакції), укладеного з 
ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо 
внесення змін до пунктів 1.1.,5.4,12.9.3.; на суму 1 500 000євро 

Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-
кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості 

«ЗА»  5319078  100%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  0  0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:   0  0
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду на 
вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення наступ-
них значних правочинів:

договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 
09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electronic spol. s.r.o., країни 
Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,

Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-
кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості 

«ЗА»  5319078  100%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  0 0 
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:  0  0
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду 
на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення наступ-
них значних правочинів:

договору про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс 
Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кожний 
рік;

Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-
кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості 

«ЗА»  5319078  100%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  0  0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:  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. Голова правління  Ремінець Андрій Петрович 
25.04.2018

ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МуКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИлАД»
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Річна інформація емітента цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв", 13604509, Запорізька 
обл., Хортицький р-н, 69124, м. Запорiжжя, 
вулиця Випробувачiв, будинок 2, 
(061) 701 93 10.

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

25.04.2018

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

www.zst.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АЛЬЯНСАУДИТ», 34829687

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi Загальнi збори акцiонерiв 29.03.2017р. проводилися з iнiцiативи 
Наглядової ради Товариства з метою пiдведення пiдсумкiв роботи 
Товариства у 2016 роцi. Рiшенням Наглядової ради вiд 09.02.2017  
затверджено наступний порядок денний зборiв (перелiк питань, що 
виносяться на голосування): 
1.прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 
припинення їх повноважень;
2.розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора 
Товариства;
3.розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан 
Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства;
4.розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї товариства;
5.прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2016 рiк;
6.прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i 
планiв Товариства на 2017 рiк;
7.прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
8.прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв;
9.прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства.
10.прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
11.прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товари-
ства;
12.прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
13.прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
14.прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 
Протягом строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi 
товариства", до Товариства надiйшла пропозицiя вiд акцiонера ПАТ 
"Запорiжтрансформатор" щодо доповнення порядку денного (перелiку 
питань, що виносяться на голосування) новим питанням та проектом 
рiшення з цього питання. 13.03.2017 Наглядовою радою Товариства було 
прийняте рiшення про включення пропозицiї акцiонера Товариства – ПАТ 
"Запорiжтрансформатор" до Порядку денного Зборiв шляхом доповнення 
Порядку денного Зборiв новим питанням: «15. прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значного правочину.»,  та проектом рiшення з 
цього питання.  
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку 
денного: 
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Обрати склад лiчильної 
комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних 
осiб (члени лiчильної комiсiї): 
1) Вагiна Тетяна Григорiвна;

2) Лагодюк Євгенiй Степанович;
3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна;
4) Куликова Людмила Олексiївна.
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї.
Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершен-
ня цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.”
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Прийняти до вiдома звiт 
Генерального директора Товариства за 2016 рiк. Роботу Генерального 
директора Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi 
та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому.”
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Прийняти до вiдома звiт 
Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 
2016 роцi. Роботу Наглядової ради у 2016 роцi визнати задовiльною та 
такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам 
дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та 
акцiонерiв в цiлому.”
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Прийняти до вiдома 
звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 
Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною.” 
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити рiчний звiт 
(рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк.”
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити основнi 
напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2017 рiк.” 
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Збиток Товариства, 
отриманий за пiдсумками господарської дiяльностi в 2016 роцi в сумi 
8 372 399,72 грн., покрити за рахунок нерозподiленого прибутку 
попереднiх рокiв.
Решту прибутку, отриманого Товариством за пiдсумками господарської 
дiяльностi попереднiх рокiв в розмiрi 72 471 916,48 грн., залишити 
нерозподiленим.” 
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Згiдно частини 3 статтi 
70 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити вчинення 
Товариством наступних значних правочинiв.
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з 
моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична 
сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 
300 (триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; 
характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки 
банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення 
кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення 
змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, 
укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з 
моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична 
сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 
4 (чотири) мiльйони доларiв США на дату вчинення правочину; характер 
правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, 
послуг.
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з 
моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична 
сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 
4 (чотири) мiльйони доларiв США на дату вчинення правочину; характер 
правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробля-
ються Товариством.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття 
рiшень про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим 
рiшенням, а також про визначення (погодження) будь-яких iнших умов 
значних правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись 
Товариством вiдповiдно до умов цього рiшення.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття 
рiшень про визначення посадової особи, на яку буде покладено 
обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.” 
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Припинити повноважен-
ня всiх членiв Наглядової ради Товариства.”
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Перелiк кандидатiв до 
складу Наглядової ради Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Наглядової 
ради Товариства:
1) Овденко Галина Володимирiвна;
2) Паладiй Iгор Володимирович;
3) Рибалко Олександр Вiкторович.
Вiдповiдно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» зазначенi вище особи вважаються обраними до складу Наглядової 
ради Товариства (є членами Наглядової ради Товариства), таким чином 
Наглядова рада Товариства є сформованою, оскiльки обрано її повний 
склад.”
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити умови 
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цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Товариства 
за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами 
надаються членами Наглядової ради безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства.”
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Припинити 
повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.”
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Перелiк кандидатiв 
до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства:
1) Турiй Олена Василiвна;
2) Ткачук Юрiй Петрович;
3) Линда Свiтлана Iванiвна.
Вiдповiдно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» зазначенi вище особи вважаються обраними до складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства (є членами Ревiзiйної комiсiї Товариства), таким чином 
Ревiзiйна комiсiя Товариства є сформованою, оскiльки обрано її повний 
склад.”
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити 
умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами 
надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.”
З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Згiдно частини 2 
статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», надати згоду на 
вчинення товариством значного правочину шляхом укладання мiж 
Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Сбербанк» (далi 
- Банк) Договору про внесення змiн до Iпотечного договору б/н вiд 
18.07.2013р. (реєстрацiйний номер 747), (далi – iпотечний договiр), у 
зв’язку зi змiною умов кредитування Публiчного акцiонерного товариства 
«Запорiжтрансформатор» по Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 
72-В/12/08/КЛ-КБ вiд 21.09.2012р. (далi – Кредитний договiр), на 
наступних умовах: 
- продовження термiну дiї Кредитної лiнiї до 31.01.2018p.; 
- лiмiт Кредитної лiнiї у розмiрi 58 200 000,00 доларiв США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмiрi не 
бiльше  12% рiчних;
- змiна графiку погашення основної заборгованостi та процентiв за 
користування кредитом;
- внесення iнших змiн на узгоджених з Банком умовах.
Органiзацiю виконання цього рiшення будь-яким чином та способом, 
достатнiм для його виконання, в тому числi, але не виключно, шляхом 
визначення будь-яких iнших (в тому числi iстотних) умов iпотечного 
договору, що зазначений вище, вiдповiдного договору про внесення змiн 
до нього, покласти на Генерального директора Товариства або на особу, 
на яку покладено виконання обов’язкiв Генерального директора.”.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 27.09.2017р. проводилися з 
iнiцiативи Наглядової ради Товариства у зв’язку зi змiнами законодав-
ства, необхiднiстю змiни типу (найменування) Товариства з публiчного на 
приватне, приведення статуту та iнших внутрiшнiх документiв у 
вiдповiднiсть iз положеннями Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Рiшенням Наглядової ради вiд 24.07.2017 затверджено наступний 
порядок денний зборiв (перелiк питань, що виносяться на голосування): 
1.прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 
припинення їх повноважень;
2.прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства;
3.прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товари-
ства;
4.прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв»;
5.прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький завод 
надпотужних трансформаторiв»;
6.прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький 
завод надпотужних трансформаторiв»;
7.прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства;
8.прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
9.прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства;
10.прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства;
11.прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
12.прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.
Протягом строку, встановленого Законом України “Про акцiонернi 
товариства”, до Товариства надiйшла пропозицiя вiд акцiонера ПАТ 
“Запорiжтрансформатор” щодо доповнення порядку денного (перелiку 
питань, що виносяться на голосування) новим питанням та проектом 
рiшення з цього питання. 05.09.2017 Наглядовою радою Товариства було 
прийняте рiшення про включення пропозицiї акцiонера Товариства – ПАТ 
“Запорiжтрансформатор” до Порядку денного Зборiв шляхом доповнення 
Порядку денного Зборiв новим питанням: «13. прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значного правочину.»,  та проектом рiшення з 
цього питання.  
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку 
денного: 
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “ Обрати склад лiчильної 
комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних 
осiб (члени лiчильної комiсiї): 
1) Вагiна Тетяна Григорiвна;
2) Лагодюк Євгенiй Степанович;
3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна;
4) Куликова Людмила Олексiївна.
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї.
Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершен-
ня цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.”
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Змiнити тип Товариства з 
публiчного на приватне. Змiнити найменування Товариства з Публiчного 
акцiонерного товариства «Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв» на Приватне акцiонерне товариство «Запорiзький 
завод надпотужних трансформаторiв».”
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити нову (дев’яту) 
редакцiю статуту Товариства.”
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити нову 
(восьму) редакцiю положення «Про Загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв».”
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити нову (восьму) 
редакцiю положення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв».”
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити нову (сьому) 
редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв».” 
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Припинити повноваження 
всiх членiв Наглядової ради Товариства.” 
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Перелiк кандидатiв до 
складу Наглядової ради Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Наглядової 
ради Товариства:
1) Овденко Галина Володимирiвна;
2) Паладiй Iгор Володимирович;
3) Рибалко Олександр Вiкторович.
Вiдповiдно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» зазначенi вище особи вважаються обраними до складу Наглядової 
ради ПрАТ «Супер», таким чином Наглядова рада ПрАТ «Супер» є 
сформованою, оскiльки обрано її повний склад.” 
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Товариства 
за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами 
надаються членами Наглядової ради безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства.”
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Припинити повноважен-
ня всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.”
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Перелiк кандидатiв 
до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства:
1) Турiй Олена Василiвна;
2) Ткачук Юрiй Петрович;
3) Линда Свiтлана Iванiвна. 
Вiдповiдно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акцiонернi 
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товариства» зазначенi вище особи вважаються обраними до складу 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Супер», таким чином Ревiзiйна комiсiя ПрАТ 
«Супер» є сформованою, оскiльки обрано її повний склад.”
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами 
надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.”
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Згiдно частини 2 
статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», надати згоду на 
вчинення Товариством значного правочину шляхом укладання мiж 
Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Сбербанк» 
(далi  - Банк) Договору про внесення змiн до Iпотечного договору б/н вiд 
18.07.2013 р. (реєстровий номер 747), (далi – Iпотечний договiр), у зв’язку 
зi змiною умов кредитування Публiчного акцiонерного товариства

«Запорiжтрансформатор» по Договору про вiдкриття кредитної лiнiї 
№ 72-В/12/08/КЛ-КБ вiд 21.09.2012 р. (далi – Кредитний договiр), на 
наступних умовах: 
- продовження термiну дiї Кредитної лiнiї не бiльше нiж до 01.10.2018 p.; 
- лiмiт Кредитної лiнiї у розмiрi 58 200 000,00 доларiв США;
- процентна ставка за користування кредитом у розмiрi 12% рiчних;
- змiна графiку погашення основної заборгованостi та процентiв за 
користування кредитом;
- внесення iнших змiн на узгоджених з Банком умовах.
Органiзацiю виконання цього рiшення будь-яким чином та способом, 
достатнiм для його виконання, в тому числi, але не виключно, шляхом 
пiдписання, визначення будь-яких iнших (в тому числi iстотних) умов 
Iпотечного договору, що зазначений вище, вiдповiдного договору про 
внесення змiн до нього, покласти на Генерального директора Товариства 
або на особу, на яку покладено виконання обов’язкiв Генерального 
директора.”.

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

ПублІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬяКІВ  

«ТАВРІя»
ПОВІДОМлЕННя  

про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬяКІВ «ТАВРІя»

2. Код за ЄДРПОУ 00413475
3. Місцезнаходження 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, 

пр.  Дніпровський, 299
4. Міжміський код, телефон та факс 0554976228
5. Електронна поштова адреса glav_buh@tavria.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tavria.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
24.04.2018 року припинено повноваження члена наглядової ради Гро-

мова Петра Олександровича, паспорт серія АК № 622096, виданий Жовт-
невим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.10.1999р., 
за власним бажанням (засідання Наглядової ради ПАТ «ДМК «Таврія» 
від 24.04.2018 року). Посадова особа перебувала на посаді з 26.04.2017 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не 
володіє акціями Товариства. 

Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

Генеральний 
директор

 _________ 
М.П. (підпис)

О.О. Єрьоменко
(ініціали та прізвище 
керівника) 25.04.2018

ПублIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РуДЬКIВСЬКЕ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.

1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РУДЬКIВСЬКЕ». 2.Код за ЄДРПОУ: 31374853. 3.Місцезнаходжен-
ня: 17420, Чернiгiвська обл., Бобровицький р-н, сел. Рудькiвка, вул. 30 
рокiв Перемоги, буд. 6. 4.Міжміський код, телефон та факс: (04632)25677 
(04632)38410. 5.Електронна поштова адреса: dan09@ukr.net. 6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://rudkivske.pat.ua/. 7.Вид особливої інфор-
мації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів.

II. Текст повідомлення
24.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів ПАТ»РУДЬКIВСЬКЕ» 

(протокол №1 вiд 24.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
у строк до 25.04.2019, за умови попереднього погодження таких правочи-
нів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, 
відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому 
числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, 
оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв: 7 000 000 тис.грн., вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 78412 тис.грн., спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8927,2%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 3 612 954 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 3 612 954 штук, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» 3 612 954 штук, «проти» прий-
няття рiшення – немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Директор Левковський В.В. 24.04.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Каплинцiвське». 2. Код за ЄДРПОУ: 05529308. 3. Місцезнаходження: 
37030, Полтавська обл., Пирятинський район, с.Каплинцi. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (067)460-60-81. 5. Електронна поштова адреса: L.
MIshanIna@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://kaplyntcivske.
pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
24.04.2018 загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Каплинцівське» (про-

токол №б/н вiд 24.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у 
строк до 23.04.2019 (включно), за умови попереднього погодження таких 
правочинiв наглядовою радою товариства, наступного характеру: 

купiвля – продаж, поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-
якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержан-
ня послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий 
лiзинг. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 130627770 тис.грн. 
(5 (п'ять) млрд. доларiв США за курсом НБУ 26,125554 грн. на 24.04.2018), 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
93028 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 140417,7%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5283068 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах 5033448 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
5033448 штук, «проти» прийняття рiшення – немає. 

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

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

Директор  Голуб С. М. 24.04.2018

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПлИНЦIВСЬКЕ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 
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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: ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ТАСКОМбАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
24.04.2018р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМ-

БАНК» припинено з 24.04.2018р. повноваження членів діючого складу 
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в наступному складі: 

Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (паспорт: серія 
ВН №521999 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській 
області 27.04.2011), перебував на посаді 1 рік, володіє 13 (тринадцять-
ма) акціями АТ «ТАСКОМБАНК», що складає 0,0002% статутного капі-
талу. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з ко-
рисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 
діяльності не має.

Член Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенівна (паспорт 
серії ТТ 114572, виданий 14.06.2012 року Деснянським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві), перебувала на посаді 2 роки, володіє 1 (однією) 
акцією АТ  «ТАСКОМБАНК», що складає 0,00001% статутного капіталу. 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 
злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (неза-
лежний член Спостережної Ради Банку) (паспорт серії СО № 244248, 
виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.11.1999 року), 
перебувала на посаді 2 роки 6 місяців, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не 
володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності не має.

Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалеж-
ний член Спостережної Ради Банку) (паспорт серії СН № 396133, ви-
даний Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.01.1997 року), пе-
ребував на посаді 2 роки 6 місяців, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не 
володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності не має.

24.04.2018р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМ-
БАНК» обрано з 25.04.2018р. Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у 
кількості 5 (п’яти) осіб (членів) на строк до наступних річних загальних 
зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» в наступному складі:

Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Попенко Сер-
гій Павлович (паспорт: серія ВН №521999 виданий Богунським РВ 
УМВС України в Житомирській області 27.04.2011), володіє 13 (тринад-

цятьма) акціями АТ «ТАСКОМБАНК», що складає 0,0002% статутного 
капіталу. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мо-
тивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
Займав посади: АТ «ТАСКОМБАНК», Голова Спостережної Ради, Член 
Спостережної Ради; ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів; ТОВ 
«ТАС ГРУП», Голова Ради Директорів; ТОВ «Інвестиційно-Фінансова 
Група «ТАС», Голова Ради Директорів.

Член Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенівна (паспорт 
серії ТТ 114572, виданий 14.06.2012 року Деснянським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві), володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК», 
що складає 0,00001% статутного капіталу. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господар-
ської, службової діяльності не має. Займала посади: АТ «ТАСКОМ-
БАНК», Член Спостережної Ради; ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з фі-
нансового контролю та бюджетування; ТОВ «ТАС Груп», Директор з 
управління активами у фінансовому секторі.

Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (неза-
лежний член Спостережної Ради Банку) (паспорт серії СО № 244248, 
виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.11.1999 року), 
акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має. Займала посади: АТ «ТАСКОМБАНК», 
Член Спостережної Ради; експерт центру перспективних досліджень, 
аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери Державного підприєм-
ства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного Фон-
ду України»; заступник Голови правління Пенсійного Фонду України. 

Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалеж-
ний член Спостережної Ради Банку) (паспорт серії СН № 396133, ви-
даний Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.01.1997 року), ак-
ціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господар-
ської, службової діяльності не має. Займав посади: АТ «ТАСКОМ-
БАНК», Член Спостережної Ради; радник громадської організації Інсти-
тут бюджету i соціально-економічних досліджень; виконуючий 
обов’язки Міністра економічного розвитку i торгівлі України; перший за-
ступник Міністра економічного розвитку i торгівлі України; радник Пре-
зидента України – Керівник Головного управління з питань реформи 
соціальної сфери Адміністрації Президента України; заступник Міні-
стра економічного розвитку i торгівлі.

Член Спостережної Ради Матвійчук Володимир Макарович (неза-
лежний член Спостережної Ради Банку) (паспорт серії СН №232222, 
виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.06.1996 року), 
акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має. Займав посади: Заступник Міністра фі-
нансів України – керівник апарату,

Радник Міністра праці та соціальної політики України.
ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Т.в.о. Голови Правління _________ 

(підпис)
В.В. Дубєй

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.04.2018 р. 

(дата)

ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТАСКОМбАНК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СИСТЕМ КЕПІТАл МЕНЕДжМЕНТ»

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 АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», 31227326, Украї-
на, Донецька обл., 87534 місто Маріуполь, проспект Нахімова, б. 116-А, 
(044) 594-20-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧуЦЬКИЙ МIСЬКМОлОКОЗАВОД»

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 «Кременчуцький мiськмолокозавод», 00446782, Полтавська 
обл. 39600 м.Кременчук вул. Лiкаря О. Богаєвського, 14/69, (0536) 
74-36-70

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: kremez.emitents.net.ua



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

163

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 акцiонерне товариство "Конотопський 
арматурний завод", 00218331Сумська обл. , 
Конотопський р-н, 41600, м.Конотоп, 
вул.. Вирiвська, будинок 60 тел. 05447 23 201,

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

25.04.2018

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

www.kaz.com.ua

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

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
«ПрофАудитЕксперт» , 31651407

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

Чергові 28.04.2017р. кворум 88,05% питання 
порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 
голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів 
акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 
2016 рік.
10. Припинення повноважень та відкликання 
Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень та відкликання 
Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди та 
визначення особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з 
ними.
14. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
15.Обрання Голови Ревізійної комісії.
Прийняті рішення:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної 
комісії Муквич Любов Миколаївну, Членом 
Лічильної комісії Дем’яненко Світлану Іванівну, 
Членом лічильної комісії Пальоху Тетяну 
Володимирівну. По питанню №2: 1) Затверди-
ти порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 
голосування, який визначений Наглядовою 
радою Товариства (Протокол від 20.03.2017 
року).
2) Постановити, що затверджувані порядок і 
спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є 
обов’язковими до виконання для всіх зборів 
акціонерів Товариства. По питанню №3: 
Обрати Головою зборів Ревякіна Олександра 
Миколайовича, Секретарем зборів Ракулу 
Вікторію Вікторівну. По питанню №4: Встано-
вити наступний регламент загальних зборів: 

доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за 
попереднім записом, що надається Голові 
зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ 
акціонера або представника акціонера – до 5 
хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/
зауваження надавати Голові зборів у письмово-
му вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера; голосувати з питань 
порядку денного – бюлетенями. По питанню 
№5: Затвердити звіт Генерального Товариства 
за 2016 рік. По питанню №6: Затвердити звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік. По 
питанню №7: Затвердити звіт Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік. По питанню №8: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 
По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у 
розмірі 3460 тис. грн. залишити у розпоряджен-
ні Товариства. По питанню №10: Припинити 
повноваження та відкликати Наглядову раду 
Товариства у повному складі, а саме: Голову 
Наглядової ради Ревякіна Олександра 
Миколайовича, Члена Наглядової ради 
ТОВ “Єврокапiталiнвест”, Члена Наглядової 
ради Пантелеєнка Вiктора Михайловича, Члена 
Наглядової ради Побережну Оксану Володими-
рівну, Члена Наглядової ради Скатинського 
Андрiя Юрiйовича, Члена Наглядової ради 
Кириченко Ірину Володимирівну, члена 
Наглядової ради Білодід Юрія Володимирови-
ча. По питанню №11: Припинити повноважен-
ня та відкликати Ревізійну комісію Товариства 
Голова Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену 
Олегівну, Члена Ревізійної комісії Набойщикову 
Галину Володимирiвну, Члена Ревізійної комісії 
Тарасенко Свiтлану Миколаївну. По питанню 
№12: Обрати до Наглядової ради Товариства 
наступупних осіб: Ревякіна Олександра 
Миколайовича (представник акціонера “ 
Компанія «CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP» 
(СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)”), Шпак 
Володимира Володимировича представника 
акціонера ТОВ “Єврокапiталiнвест”, Пантелеєн-
ка Вiктора Михайловича (представник 
акціонера “ Компанія «CITRUSNIGHT 
SOLUTIONS LP» (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ 
ЛП)”), Побережну Оксану Володимирівну 
(представник акціонера “ Компанія «BELWOOD 
TRАDING LLP» (БЕЛВУД ТРЕИДІНГ ЛЛП)”), 
Скатинського Андрiя Юрiйовича (представник 
акціонера ТОВ “Єврокапiталiнвест”), Кириченко 
Ірину Володимирівну (представник акціонера “ 
Компанія «BELWOOD TRАDING LLP» (БЕЛВУД 
ТРЕИДІНГ ЛЛП)”), Білодід Юрія Володимирови-
ча (представник акціонера “ Компанія «BELWO 
OD TRАDING LLP» (БЕЛВУД ТРЕИДІНГ ЛЛП)”). 
По питанню №13: Затвердити умови цивільно-
правових договорів (контрактів), що укладати-
муться з членами Наглядової ради. Уповнова-
жити виконавчий орган Товариства підписати 
від імені Товариства договори з членами 
Наглядової Ради на період їх обрання. По 
питанню №14: Обрати до Ревізійної комісії 
наступних акціонерів: Пантелеєнко Олену 
Олегівну, Набойщикову Галину Володимирiвну, 
Тарасенко Свiтлану Миколаївну. По питанню 
№15: Обрати Головою Ревізійної комісії 
Пантелеєнко Олену Олегівну. 
08.04.2017р позачергові кворум 60,28% 
Перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 
голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів 
акціонерів Товариства.
5. Приведення діяльності Товариства у

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТуРНИЙ ЗАВОД»
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відповідність із вимогами Закону України «Про 
акціонерні товариства».
6. Про зміну типу Товариства. Визначення дати 
набрання чинності рішення про зміну типу 
Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства. 
Визначення дати набрання чинності рішення 
про зміну найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства 
шляхом затвердження його у новій редакції. 
Визначення дати набрання чинності рішення 
про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до внутрішніх положень 
Товариства. Визначення дати набрання 
чинності рішення про внесення змін до 
внутрішніх положень Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися товариством 
у ході поточної діяльності. 
Прийняті рішення: По питанню №1: Обрати 
Головою Лічильної комісії Муквич Любов 
Миколаївну, Членом Лічильної комісії 
Дем’яненко Світлану Іванівну, Членом лічильної 
комісії Пальоху Тетяну Володимирівну. 
По питанню №2: 1) Затвердити порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, 
який визначений Наглядовою радою Товари-
ства (Протокол від 20.03.2017 року). 2) Поста-
новити, що затверджувані порядок і спосіб 
засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими 
до виконання для всіх зборів акціонерів 
Товариства. По питанню №3: Обрати Головою 
зборів Ревякіна Олександра Миколайовича, 
Секретарем зборів Ракулу Вікторію Вікторівну. 
По питанню №4: Встановити наступний 
регламент загальних зборів: доповідь – до 10 
хвилин; співдоповідь за попереднім записом, 
що надається Голові зборів у письмовому 
вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера – до 5 хвилин; 
обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/
зауваження надавати Голові зборів у письмово-
му вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера; голосувати з питань 
порядку денного – бюлетенями. По питанню 
№5: Привести діяльності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОНОТОП-
СЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД” у відповідність 
із вимогами Закону України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 року № 514-V. По 
питанню №6: Змінити тип товариства з 
Публічного акціонерного товариства на 
Приватне акціонерне товариство. Зміни 
набувають чинності з дня державної реєстрації 
Статутних документів. найменування ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД” на 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД”. 
Зміни набувають чинності з дня державної 
реєстрації Статутних документів. По питанню 
№8: 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОНОТОП-
СЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД” та затвердити 
нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОНОТОПСЬКИЙ

АРМАТУРНИЙ ЗАВОД”. 2. Уповноважити 
Генерального директора Товариства Гужву 
Сергія Вікторовича підписати від імені 
Товариства Статут у новій редакції. 3. Доручити 
Генеральному директору Товариства Гужві 
Сергію Вікторовичу здійснити всі необхідні дії 
щодо державної реєстрації Статутних докумен-
тів. 4. Зміни набувають чинності з дня держав-
ної реєстрації Статутних документів.  
По питанню №9: 1. Внести зміни до внутрішніх 
положень Товариства шляхом затвердження їх 
у нових редакціях, а саме: Положення про 
посадових осіб, Положення про Виконавчий 
орган Товариства, Положення про Наглядову 
Раду Товариства, Положення про Ревізійну 
комісію Товариства, Положення про загальні 
збори акціонерів Товариства, Принципи про 
корпоративне управління. 2. Зміни набувають 
чинності з дня державної реєстрації Статутних 
документів. 
По питанню №10: Попередньо, терміном на 
один рік, до 08 квітня 2018 року, схвалити значні 
правочини, які будуть вчинятися Товариством, а 
саме, його Генеральним Директором Гужвою 
Сергієм Вікторовичем, у розмірі до двохсот 
мільйонів гривень кожний. Характер значних 
правочинів: для участі у тендерних та інших 
процедурах, укладання договорів продажу та 
купівлі товарно-матеріальних цінностей, 
виконання робіт, послуг та інших правочинів. 
Всі значні правочини Генеральному Директору 
Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійсню-
вати за погодженням Наглядової ради 
Товариства.

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 75714 47126
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13481 13380
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22767 18077
Сумарна дебіторська заборгованість 35717 14365
Грошові кошти та їх еквіваленти 3603 1029
Власний капітал 38219 25953
Статутний капітал 9849 9849
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 26872 14606
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1713 1615
Поточні зобов'язання і забезпечення 35782 19558
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.31135 0.08564

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

0.31135 0.08564

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 39396572 39396572
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

РІЧНА ІНФОРМАЦІя емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Чорноморгiдрозалiзобетон»; код за ЄДРПОУ 
00470059; місцезнаходження: 68001, Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Тран-
спортна, 8-Б; міжміський код і телефон емітента: (0522) 30-50-55.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 25.04.2018.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-

ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аналiтик-Центр», код 
за ЄДРПОУ 40079008.

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори не 
скликались, в зв’язку із тим, що протягом звітного періоду річних та поза-
чергових Загальних зборів акціонерів емітента не проводилось. Наглядо-
вою радою емітента, а також іншими органами емітента, як того вимагає 
Статут емітента або Законом України «Про акціонерні товариства» не 
прий малось рішень про Загальні збори.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попередньо-
го років рішень щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРГIДРОЗАлIЗОбЕТОН»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО - 15339», 
03118268, 38100 Полтавська 
область Зiнькiвський м. Зiнькiв 
вул. Котовського, 11, 066-382-61-07

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

24.04.2018

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

http://atp15339.nr-avers.com.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО-
МЕРЕжМОНТАж», 24673123, 
62461 Харкiвська область Харкiвький 
м. Пiвденне вул. Молодiжна , буд. 10/2, 
(057) 76-808-76

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

24.04.2018

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

www.emm.nr-avers.com.ua/reg_zvit.html

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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «IВАНЧуКIВСЬКЕ 
ХлIбО ПРИЙМАлЬНЕ ПIД-
ПРИЄМ СТВО», 33168696, 64322 Хар-
кiвська область Iзюмський р-н с. Iван чу кiв-
ка вул. Привокзальна, б. 11, (057)76-808-76

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

24.04.2018

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

www.ihpp.nr-avers.com.ua

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГРЕбIНКИ-
ХлIбОПРОДуКТ», 00688491, 
08662 Київська область Василькiв сь кий 
селище мiського типу Гребiнки вул. Iн ду-
ст рiальна, будинок 3, 067-568-58-25

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

24.04.2018

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

http://www.ghbp.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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КОРДОН АВIА 
СЕРВIС», 32070105, 02121 Київська 
область Дарницький м. Київ Харкiвське 
шосе, будинок 201/203, 067-650-49-83

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

24.04.2018

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

http://kas.nr-avers.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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «лЬВIВТуРИСТ», 
02594021, 79057 львiвська область 
Франкiвський м. львiв вул. Є.Коноваль-
ця, 103, 067-568-58-25

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

24.04.2018

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

www.lvivturist.nr-avers.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «уКРГАЗ-
буД», 14277604, 07415, Київ-
ська обл., Броварський р-н, с. Зазим'є, 
вул. Деснянська, 141, /044/ 270-25-62

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

25.04.2018

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

http://www.ukrgazbud.in.ua/

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIлЬ-
ВОД ПРОЕКТ», 01035182, 46003 
Тернопiльська обл. м. Тернопiль вул. За 
Рудкою, 33, (0352) 526010

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

25.04.2018

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

http://tvp.te.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПIДСЕРЕДНЄ», 
00387134, 62608 Харкiвська область 
Велико-Бурлуцький с. Пiдсереднє вул. Цен-
тральна, 10, 057-76-808-76

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

24.04.2018

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

http://pidseredne.nr-avers.com.ua

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТО ВА РИ СТВО «ПЕЧЕ НI-
ЗЬКЕ РИбОВОДНЕ ГОСПО-
ДАРСТВО», 22628992, 62801 
Харкiвська область Печенiзький район 
смт. Печенiги 7 км автодороги 
Печенiги-базалiївка, (057) 76-808-76

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

24.04.2018

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

www.pechenigi.nr-avers.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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОлIЕМОС», 
31632688, 62458 Харкiвська область 
Харкiвський район смт Покотилiвка 
жихарська,88, (057) 76-808-76

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

24.04.2018

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

www.poliemos.nr-avers.com.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
Т О В А Р И С Т В О 
«РИжIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 
КАР'ЄР», 03327339, 39800 Полтав-
ська область КРЕМЕНЧуЦЬКИЙ РА-
ЙОН м. ГОРIШНI ПлАВНI вулиця Горь-
кого, буд. 151, 0675685825

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

24.04.2018

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

http://rgk.nr-avers.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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«уКРПРОФТуР», 02605473, 02002 
Київська область Днiпровський м. Київ 
Р.Окiпної, 2, 067-568-58-25

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

24.04.2018

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

http://www.ukrproftur.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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВФОРМВИДАВ", 
02426140, 61003 Харкiвська область 
Київський р-н м. Харкiв провулок 
Слюсарний, 1, 057-76-808-76

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

24.04.2018

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

www.harkivformvidav.nr-avers.com.
ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВСПЕЦАВТО», 
01883607, 62495 Харкiвська область 
Харкiвський район селище мiського 
типу Васищеве вулиця Промисло-
ва, будинок 2, (057)76-808-76

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

24.04.2018

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

http://www.specavto.nr-avers.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 
ТОВАРИСТВО "ГАМАлIя", 
24252976, 03055 м. Київ 
Шевченкiвський м.Київ проспект 
Перемоги, 22, 067-568-58-25

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

25.04.2018

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

http://www.hamalia.ua/About/



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

167

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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «уКРАЇНСЬКО-
СИбIРСЬКИЙ ТОРГIВЕлЬНИЙ 
ДIМ», 14085164, 62459 Харкiвська область 
Харкiвський район смт. Високий вул. луна-
чарського, буд. 43, (057) 76-808-76

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

24.04.2018

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

http://ustd.nr-avers.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єди-
ним державним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, місцез-
находження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПублIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «уIФК-АГРО», 
34821667, 07544 Київська 
область баришiвський с. Коржi 
40/1, 067-568-58-25

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

24.04.2018

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

http://uifk-agro.nr-avers.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

АуДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕЙ-
ТІНГ» у ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАлЬ-
НІСТю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
10.04.2017 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УIФК-АГРО» (далi -Товариство), припинення 
повноважень членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про порядок проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора То-
вариства. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Звiт 
Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства. 
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку та 
збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi. 8. Про внесення змiн до 
Статуту Товариства. 9. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товари-
ства. 10. Про затвердження значних правочинiв, що були вчиненi Товари-
ством пiслярiчних загальних зборiв акцiонерiв, проведених в 2016 роцi. 
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення. 
12. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бю-
джету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з Головою та членами Наглядової ради.15. Про припинення повно-
важень Ревiзора Товариства.16. Обрання Ревiзора Товариства. 17. Затвер-
дження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором, встановлення 
розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договору з Ревiзором.Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходи-
ло. Позачерговi збори не скликались. Рiшення по всiм питанням прийнятi, а 
саме:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «УIФК-АГРО» (далi -Товариство), припинення повноважень членiв 
лiчильної комiсiї Товариства - обрано.2. Про порядок проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства - затверджено.3. Звiт Генерального директора 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора То-
вариства - затверджено.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товари-
ства - затверджено.5. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження 
висновкiв Ревiзора Товариства - затверджено.6. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк - затверджено. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товари-
ства за пiдсумками роботи в 2016 роцi - затверджено. 8. Про внесення змiн 
до Статуту Товариства - затверджено - затверджено. 9. Про внесення змiн до 
внутрiшнiх положень Товариства - затверджено. 10. Про затвердження зна-
чних правочинiв, що були вчиненi Товариством пiслярiчних загальних зборiв 
акцiонерiв, проведених в 2016 роцi - затверджено.1 1. Про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття рiшення - затверджено. 12. Про при-
пинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства - затверджено. 
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства - затверджено.1 4. Затвер-
дження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження 
кош торису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради - 
затверджено.15. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства - 
затверджено.16. Обрання Ревiзора Товариства - затверджено.17. Затвер-
дження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором, встановлення 
розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договору з Ревiзором - затверджено.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «уНIВЕРСАМ 
№ 16», 02775969, 09025 Київська 
область Сквирський с. безпечна 
вул. Ордаша, 19, 0676504983

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

24.04.2018

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

www.universam16.kiev.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ФЕДОРIВСЬКЕ», 00387177, 
62625 Харкiвська область Великобур-
луцький с. Федорiвка вул. Працi, 1, 
(057)76-808-76

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

24.04.2018

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

www.fedorivske.nr-avers.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 емітен-
та

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ-
ХАРЧПРОМ», 25610018, 61052 
Харкiвська область Харкiвський 
м. Харкiв Коцарська, буд.24/26,  
(057) 76-808-76

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

24.04.2018

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

www.harchprom.nr-avers.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний 
код згідно з Єдиним держав-
ним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських 
формувань, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФЕД", 14315552, 61023 Харкiвська 
область д/н м. Харкiв  
вул. Сумська, 132, 0676504983

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

24.04.2018

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

http://fed.kh.ua

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

АуДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТІНГ" у 
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОбМЕжЕНОю 
ВІДПОВІДАлЬНІСТю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 24.03.2017 р.Порядок денний:1.Прийняття рiшення з питань 
порядку проведення загальних зборiв.2.Обрання голови та секретаря 
загальних зборiв, лiчильної комiсiї.3.Визначення порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.
4.Звiт Правлiння про результати 2016 фiнансового року.5.Звiт Наглядової 
ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками звiту.
6.Визначення основних напрямiв розвитку та планiв дiяльностi 
акцiонерного товариства на 2016р.7.Розгляд та затвердження звiту 
Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть у 2016 роцi та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
по рiчному звiту Правлiння та балансу за 2016 рiк.8.Затвердження 
рiчного звiту та балансу пiдприємства за 2016 рiк. Розподiл прибутку за 
2016 рiк. 9.Про внесення змiн до Статуту ПАТ "ФЕД" в частинi строку 
повноважень членiв Наглядової ради. Про затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства.10.Про внесення змiн до положення про Наглядову 
раду ПАТ "ФЕД" в частинi строку повноважень членiв Наглядової ради. 
Затвердження нової редакцiї положення про Наглядову раду товариства.
11.Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради.12.Обрання членiв 
Наглядової ради Товариства.13.Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради.14.Внесення змiн до договору, укладеному мiж 
ПАТ "ФЕД" та фiрмою "Альфлет Iнжинiринг", пiдписання доповнень, 
додаткiв та специфiкацiї. Збiльшити суму до 18 млн. шв. франкiв.
15.Уповноваження Попова В. В. або особи, яка його замiщає, пiдписати 
всi змiни до договору, укладеного мiж ПАТ "ФЕД" та фiрмою "Альфлет 
Iнжинiринг".16.Внесення змiн до договору банкiвської гарантiї, укладено-
го мiж ПАТ "ФЕД" та ПАТ КБ Приватбанк та збiльшення суми гарантiї до 
15 млн. швейцарських франкiв, ставка за надання гарантiї 1,5%.17.
Передання у заставу ПАТ КБ Приватбанк обладнання, майнових прав на 
обладнання, iпотеку, товари на складi, майновi права на прибуток 
(виручку) вiд реалiзацiї.18.Уповноваження Попова В. В. або особи, яка 
його замiщає, пiдписати всi змiни до договорiв банкiвської гарантiї та 
застави, укладених мiж ПАТ "ФЕД" та ПАТ КБ Приватбанк.
Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення по всiм 
питанням прийнятi, а саме:1.Прийняття рiшення з питань порядку 
проведення загальних зборiв - затверджено.2.Обрання голови та 
секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї - обрано.3.Визначення 
порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивно-
го голосування - затверджено.4.Звiт Правлiння про результати 2016 
фiнансового року - затверджено.5.Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками звiту - затверджено.6.Визначення 
основних напрямiв розвитку та планiв дiяльностi акцiонерного товари-
ства на 2016р - затверджено.7.Розгляд та затвердження звiту Ревiзiйної 
комiсiї про дiяльнiсть у 2016 роцi та висновкiв Ревiзiйної комiсiї по 
рiчному звiту Правлiння та балансу за 2016 рiк - 
затверджено.8.Затвердження рiчного звiту та балансу пiдприємства за 
2016 рiк. Розподiл прибутку за 2016 рiк - затверджено.9.Про внесення 
змiн до Статуту ПАТ "ФЕД" в частинi строку повноважень членiв 
Наглядової ради. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства  - 
затверджено.10.Про внесення змiн до положення про Наглядову раду 
ПАТ "ФЕД" в частинi строку повноважень членiв Наглядової ради. 

Затвердження нової редакцiї положення про Наглядову раду товари-
ства  - затверджено.11.Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради - 
затверджено.12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства - 
затверджено.13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядо-
вої ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової ради - затверджено.14.Внесення змiн до договору, укладено-
му мiж ПАТ “ФЕД” та фiрмою “Альфлет Iнжинiринг”, пiдписання допо-
внень, додаткiв та специфiкацiї. Збiльшити суму до 18 млн. шв. франкiв - 
затверджено.15.Уповноваження Попова В. В. або особи, яка його 
замiщає, пiдписати всi змiни до договору, укладеного мiж ПАТ “ФЕД” та 
фiрмою “Альфлет Iнжинiринг” - затверджено.16.Внесення змiн до 
договору банкiвської гарантiї, укладеного мiж ПАТ “ФЕД” та ПАТ КБ 
Приватбанк та збiльшення суми гарантiї до 15 млн. швейцарських 
франкiв, ставка за надання гарантiї 1,5% - затверджено.17.Передання у 
заставу ПАТ КБ Приватбанк обладнання, майнових прав на обладнання, 
iпотеку, товари на складi, майновi права на прибуток (виручку) вiд 
реалiзацiї - затверджено.18.Уповноваження Попова В. В. або особи, яка 
його замiщає, пiдписати всi змiни до договорiв банкiвської гарантiї та 
застави, укладених мiж ПАТ “ФЕД” та ПАТ КБ Приватбанк - затверджено.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися 01.09.2017р.Порядок 
денний:1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв.3. Про 
порядок проведення позачергових загальних зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та 
кумулятивного голосування.5. Вiдзив Голови Правлiння Товариства.
6. Обрання Голови Правлiння Товариства.Нiяких пропозицiй щодо 
порядку денного не надходило. Рiшення по всiм питанням прийнятi, а 
саме:
1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень - обрано. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв - обрано.
3. Про порядок проведення позачергових загальних зборiв - 
затверджено.4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв 
для простого та кумулятивного голосування - затверджено.5. Вiдзив 
Голови Правлiння Товариства - затверджено.6. Обрання Голови 
Правлiння Товариства - затверджено.Позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв проводилися за iнiцiативи Наглядової ради Товариства.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися 18.12.2017р.Поярдок 
денний:1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 
2. Затвердження умов договору на органiзацiйне забезпечення проведен-
ня загальних зборiв акцiонерного товариства. 3. Обрання голови та 
секретаря позачергових загальних зборiв.4. Про порядок проведення 
позачергових загальних зборiв.5. Визначення порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування.6. Про змiну типу (найменуван-
ня) товариства з Публiчного акцiонерного товариства “ФЕД” на Приватне 
акцiонерне товариство “ФЕД” та надання повноважень щодо переоформ-
лення документiв товариства у зв’язку зi змiною типу (найменування) 
товариства.
7. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, її пiдписання, та 
проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв 
Товариства.8. Затвердження нової редакцiї положення про Загальнi 
збори товариства.9. Затвердження нової редакцiї положення про 
Наглядову раду товариства.10. Затвердження нової редакцiї положення 
про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) товариства.11. Затвердження нової 
редакцiї положення про Правлiння товариства.12. Внесення змiн до 
контракту №IV-16102014 вiд 30.10.14 р., укладеному мiж ПАТ “ФЕД” та 
фiрмою “Альфлет Iнжинiринг АГ” (Ленцбург, Швейцарiя), пiдписання 
доповнень, додаткiв та специфiкацiї.13. Уповноваження Голови 
правлiння Попова В.В. або особи, яка його замiщує, пiдписати всi змiни 
та доповнення до контракту №IV-16102014 вiд 30.10.14 р., укладеному 
мiж ПАТ “ФЕД” та фiрмою “Альфлет Iнжинiринг АГ” (Ленцбург, 
Швейцарiя).14. Передача в заставу для забезпечення зобов’язань 
ПАТ “ФЕД” перед ПАТ КБ Приватбанк за Угодою про надання банкiвських 
гарантiй, обладнання (отриманого за контрактом №IV-16102014 вiд 
30.10.14 р.), майнових права на обладнання, iпотеки, товарiв на складi (в 
оборотi), обладнання, транспортних засобiв, внесення змiн до договорiв 
застави.
15. Уповноваження Голови правлiння Попова В.В. пiдписати договори, 
додатковi угоди до Угоди про надання банкiвських гарантiй, додатковi 
угоди до договорiв застави, iншi необхiднi документи, пов’язанi з 
оформленням банкiвської гарантiї, договорiв застави, з правом передо-
ручення зазначених повноважень першому заступнику голови 
правлiння  - Захарченко М.М.Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не 
надходило. Рiшення по всiм питанням прийнятi, а саме:1. Обрання 
лiчильної комiсiї та припинення її повноважень - обрано.2. Затвердження 
умов договору на органiзацiйне забезпечення проведення загальних 
зборiв акцiонерного товариства - обрано.3. Обрання голови та секретаря

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД»



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

169

позачергових загальних зборiв - обрано.4. Про порядок проведення 
позачергових загальних зборiв - затверджено.5. Визначення порядку та 
способу засвiдчення бюлетенiв для голосування - затверджено.6. Про 
змiну типу (найменування) товариства з Публiчного акцiонерного 
товариства “ФЕД” на Приватне акцiонерне товариство “ФЕД” та надання 
повноважень щодо переоформлення документiв товариства у зв’язку зi 
змiною типу (найменування) товариства - затверджено.7. Про затвер-
дження нової редакцiї Статуту Товариства, її пiдписання, та проведення 
державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства - 
затверджено.8. Затвердження нової редакцiї положення про Загальнi 
збори товариства - затверджено.9. Затвердження нової редакцiї 
положення про Наглядову раду товариства - затверджено.10. Затвер-
дження нової редакцiї положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) 
товариства - затверджено.11. Затвердження нової редакцiї положення 
про Правлiння товариства - затверджено.12. Внесення змiн до контракту 
№IV-16102014 вiд 30.10.14 р., укладеному мiж ПАТ “ФЕД” та фiрмою 
“Альфлет Iнжинiринг АГ” (Ленцбург, Швейцарiя), пiдписання доповнень, 
додаткiв та специфiкацiї - затверджено.13. Уповноваження Голови 
правлiння Попова В.В. або особи, яка його замiщує, пiдписати всi змiни 
та доповнення до контракту №IV-16102014 вiд 30.10.14 р., укладеному 
мiж ПАТ “ФЕД” та фiрмою “Альфлет Iнжинiринг АГ” (Ленцбург, Швейцарiя) 
- затверджено.14. Передача в заставу для забезпечення зобов’язань 
ПАТ “ФЕД” перед ПАТ КБ Приватбанк за Угодою про надання банкiвських 
гарантiй, обладнання (отриманого за контрактом №IV-16102014 вiд 
30.10.14 р.), майнових права на обладнання, iпотеки, товарiв на складi (в 
оборотi), обладнання, транспортних засобiв, внесення змiн до договорiв

застави - затверджено.15. Уповноваження Голови правлiння Попова В.В. 
пiдписати договори, додатковi угоди до Угоди про надання банкiвських 
гарантiй, додатковi угоди до договорiв застави, iншi необхiднi документи, 
пов’язанi з оформленням банкiвської гарантiї, договорiв застави, з правом 
передоручення зазначених повноважень першому заступнику голови 
правлiння - Захарченко М.М. - затверджено.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися за iнiцiативи Наглядо-
вої ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

У звітному
 періоді

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

 3715000.00  0.00  323400.00  0.00

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн

 3715000.00  0.00  3234000.00  0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

30.03.2017  . . 20.04.2016  . . 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«СТАРОСАлТIВСЬКЕ 
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО», 00907740, 
62560 Харкiвська область Вовчанський 
смт. Старий Салтiв вул. Культури, 7,  
(057)76-808-76

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

24.04.2018

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

www.starosaltivske.nr-avers.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 ПОлТАВСЬКЕ 
ОблАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТуРИЗМу 
ТА ЕКСКуРСIяХ 
«ПОлТАВАТуРИСТ», 02607835, 
36022 Полтавська область Полтавський 
м. Полтава вул. Миру, будинок 12, 
0675685825

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

24.04.2018

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

www.poltavaturist.nr-avers.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 ХЕРСОНСЬКЕ 
ОблАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТуРИЗМу 
ТА ЕКСКуРСIяХ 
«ХЕРСОНТуРИСТ», 02660924, 
73000 Херсонська область Центральний 
м. Херсон площа 50-рiччя СРСР, 
0676504983

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

24.04.2018

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

http://www.hersonturist.nr-avers.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 IВАНО-
ФРАНКIВСЬКЕ ОблАСНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТуРИЗМу ТА ЕКСКуРСIяХ 
«IВАНО-ФРАНКIВСЬКТуРИСТ», 
02659186, 76025 Iвано-Франкiвська 
область д/н Iвано-Франкiвськ ВулИЦя 
ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 140А, 
0676504983

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

24.04.2018

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

http://ivano-frankivskturist.nr-avers.com.ua/
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. 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, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон 
емітента

ПублIЧНЕ АКЦIО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САД", 00412458, 62485, 
Харкiвська область, Харкiвський 
район, с. Мала Рогань, вул. 
яблунева, буд. 29, (057) 76-808-76

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

25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію

www.sad.nr-avers.com.ua/reg_
zvit.html

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у 
формі товариства з обмеженою 
відповідальністю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 14.04.2017 р. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження умов договору на 
iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. 2. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повно-
важень. 3. Обрання голови та секретаря зборiв. 4. Про порядок проведення за-
гальних зборiв. 5. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
простого та кумулятивного голосування. 6. Звiт Правлiння ПАТ "САД" про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Наглядової Ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 8. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 9. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 р., розподiл прибутку за 
2016 рiк. 10. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради. 11. Обрання членiв 
Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами На-
глядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати роз-
гляду питань порядку денного: 1. Умови договору з ТОВ "НР "АВЕРС" на 
iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства затверджено. 2. Лiчильну комiсiю обрано, повнова-
ження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв. 3. Голову та секре-
таря загальних зборiв обрано. 4. Порядок проведення загальних зборiв затвер-
джено. 5. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та 
кумулятивного голосування визначено. 6. Звiт правлiння ПАТ "САД" про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затверджено, 
роботу Правлiння визнано задовiльною. 7. Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк затверджено, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною. 
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк затверджено, роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства визнано задовiльною. 9. Рiчний звiт та баланс товариства за 
2016 рiк затверджено, прийнято рiшення прибуток за 2016 рiк направити на по-
криття збиткiв минулих рокiв. 10. Голову та членiв Наглядової ради вiдкликано. 
11. Членiв Наглядової ради Товариства обрано. 12. Умови цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами На-
глядової ради затверджено, встановлено розмiр їх винагороди, обрано особу, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядо-
вої ради. Рiшення прийнятi по всiх питаннях. Позачерговi збори не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ВIДКРИТЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ 

СПЕЦIАлЬНЕ  
ПРОЕКТНО-КОНСТРуКТОРСЬКЕ  

бюРО “МЕНАС”
Річна інформація емітента цінних паперів

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО КИЇВСЬКЕ СПЕЦIАлЬНЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРуКТОРСЬКЕ 
бюРО "МЕНАС", 00495289, 01032 
Київська область Шевченкiвський 
район м. Києва м. Київ вул. Старовок-
зальна, буд. 18, 067-650-49-83

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

25.04.2018 р.

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

http://www.menas.nr-avers.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звіт-
ності

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у 
формі товариства з обмеженою 
відповідальністю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): 
Загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного перiоду не проводи-
лись.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ 
ЦЕНТР «А», 32477464  
Львівська обл. , Яворiвський р-н, 81030, 
с. Чернилява, вул.Польова, 1 
тел. (032)239-31-12,

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

25.04.2018

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

tda.emiti.net

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАбРИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА 
ФАбРИКА». 2. Код за ЄДРПОУ: 00849304. Місцезнаходження: 08114, Ки-
ївська область, Києво-Святошинський район, с.Гореничi, вул.Сто-
лична, буд. 1-А. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 443-92-42, 
(044) 443-92-30. 5. Електронна поштова адреса: pasika@co.gks.kiev.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ovocheva.pat.ua/. 7. Вид осо-
бливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв. II. Текст 
повiдомлення. Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв – 24.04.2018р, найменування уповноваже-
ного органу, що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi 
щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: купівлі-продаж 
нерухомого майна; купівлі – продаж рухомого майна (товарів, по-
слуг, тощо); купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпо-
ративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання 
кредиту, позики, фінансової допомоги; надання позики, фінансової 
допомоги; надання фінансової та майнової поруки; передача майна 
в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, субпідряду, поста-
чання; укладення попередніх договорів; укладення інвестиційних 
договорів; укладення форвардних договорів (контрактів). Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв – 81372тис.грн.; вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 81372тис. грн.; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 100%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 58 798 910 акцiй 
iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах – 55 691 942 акцiй iменних простих, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 55 691 942 акцiй 
iменних простих, та «проти» - 0 акцiй iменних простих. III. Підпис. 1. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 2. Найменування посади: Генеральний директор Палiй 
Олександр Максимович. 25.04.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНБАСЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова 
адреса

office@de.com.ua

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

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

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

II. Текст повідомлення
Рiчнi загальнi збори ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (протокол №30) 

прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбас-
енерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, а саме:

- правочинiв з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) марок антрацитової 
та пiсної групи для власного споживання з метою виробництва електрич-
ної та теплової енергiї в кiлькостi 2 000 000 (два мiльйони) тонн з гранич-
ною сукупною вартiстю 6 803 000 тис. грн. з ПДВ;

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 
5 585 732 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 121,79%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. - 
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-
гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення  - 14 389 964 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 57 026 шт.

Рiчнi загальнi збори ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (протокол №30) 
прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбас-
енерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, а саме:

- правочинiв з продажу електричної енергiї власного виробництва з 
граничним сукупним об’ємом 3 566 000 000 (три мiльярди п’ятсот 
шiстдесят шiсть мiльйонiв) кВт/год на орiєнтовну суму 9 252 000 тис. грн. 
з ПДВ. 

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 
5 585 732 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 165,64%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. - 
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-

гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення  - 14 389 964 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 57 026 шт.
Рiчнi загальнi збори ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (протокол №30) 

прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбас-
енерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, а саме:

- правочинiв з купiвлi електричної енергiї (на внутрiшньому ринку 
України та за зовнiшньо - економiчними контрактами) з граничним сукуп-
ним об’ємом 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) кВт.год, за-
гальною сукупною вартiстю, що не перевищує еквiвалент 
6 000 000 тис. грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 
5 585 732 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 107,42%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. - 
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-
гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення  - 14 389 964 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 57 026 шт.

Рiчнi загальнi збори ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (протокол №30) 
прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбас-
енерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, а саме:

- правочинiв з продажу електричної енергiї (на внутрiшньому ринку 
України та за зовнiшньо - економiчними контрактами), що буде куплена 
Товариством, з граничним сукупним об’ємом 

3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) кВт.год, загальною су-
купною вартiстю, що не перевищує еквiвалент 6 000 000 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 
5 585 732 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 107,42%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. - 
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-
гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення  - 14 389 964 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 57 026 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
Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович
25.04.2018р.

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДОНбАСЕНЕРГО»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛIМЕР - ЧЕРКАСИ», 02972670, 18031 Черкаська об-
ласть Соснiвський м.Черкаси вул.Iльїна,55, (0472) 36-09-19 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію polimer.at24.com.ua 4. Наймену-

вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «КООП-АУДИТ», 
21385106 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випад-
ку, якщо емітент - акціонерне товариство) Збори вiдбулися 27.04.2017 
року, кворум - 99,98%. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Об-
рання лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору про виконання по-
вноважень лiчильної комiсiї депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». 
Прийняття рiшення про припинення її повноважень. Прийняте рiшення. 
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голова комiсiї - Гуцал Дiна 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОлIМЕР - ЧЕРКАСИ»
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Георгiївна, член комiсiї- Яхненко Надiя Антонiвна, член комiсiї- Астiоненко 
Анна Михайлiвна, - представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬ-
ТА», на пiдставi Договору № б/н вiд 15.03.2017р., про виконання повнова-
жень лiчильної комiсiї на загальних зборах ПАТ «ПОЛIМЕР» «27» квiтня 
2017р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».За-
твердити умови Договору № б/н вiд 15.03.2017р., про виконання повнова-
жень лiчильної комiсiї на загальних зборах ПАТ «ПОЛIМЕР» «27» квiтня 
2017р. Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з моменту обрання та до 
закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припи-
няються пiсля оформлення та пiдписання ними протоколiв про пiдсумки го-
лосування на загальних зборах. Пiдрахунок голосiв по даному питанню 
здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй Наглядовою радою. 
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв 
для голосування. Прийняте рiшення. 

«Визначити та затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення 
бюлетенiв для голосування:

-бюлетень для голосування надається акцiонером Лiчильнiй комiсiї 
(тимчасовiй Лiчильнiй комiсiї) пiсля голосування по кожному питанню по-
рядку денного та засвiдчується пiсля його отримання Лiчильною комiсiєю 
(тимчасовою Лiчильною комiсiєю), пiдписом голови Лiчильної комiсiї (тим-
часової Лiчильної комiсiї) та печаткою; - у разi недiйсностi бюлетеня на 
ньому головою Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) робиться по-
значка з зазначенням пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть 
бюлетеня засвiдчується пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї (тимчасової 
Лiчильної комiсiї) та печаткою.» 3. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв. Прийняте 
рiшення. Обрати: Голова зборiв - Бугмiй Олександр Петрович Секретар 
зборiв - Скотар Рiмма Семенiвна Затвердити регламент роботи: основна 
доповiдь - 15 хвилин; спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 20-30 
хвилин; 

вiдповiдi на запитання - 10 хвилин; збори вести української мовою. 
Звiти, доповiдi та виступи - на українськiй або росiйськiй мовах; пропозицiї 
та питання ставити як в уснiй, так i письмовiй формi, лише з питань поряд-
ку денного загальних зборiв. Питання приватного характеру на загальних 
зборах не розглядаються; у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв оголо-
шується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи за-
гальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi то-
вариства» та Положення Про загальнi збори Товариства. 4. Звiт Директора 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк 
та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.

Прийняте рiшення. Затвердити звiт Директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Основними на-
прямками дiяльностi Товариства в 2017 роцi є збiльшення прибуткiв вiд 
фiнансово-господарської дiяльностi , пошук нових партнерiв та плiдна 
спiвпраця з акцiонерами Товариства. 5. Звiт Наглядової ради про роботу за 
2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
Прийняте рiшення. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016р.

Прийняте рiшення. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. За-
твердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р. 7. Затвердження по-
рядку розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками роботи Товариства у 
2016 роцi з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рiшення. 
Отриманий за результатами 2016 року прибуток у сумi 218 тис. грн., зали-
шити у розпорядженнi Товариства та використовувати для фiнансування 
розвитку Товариства. 8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру 
правочинiв та розмiру їх граничної сукупної вартостi. Надання повноважень 
на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Прийняте рiшення. На пiдставi ч.3 ст.70 та ч.1 
ст.  33 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати попередню зго-
ду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинiв, прийняття 
рiшень про вчинення яких, вiднесено до компетенцiї загальних зборiв 
акцiонерiв та якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рiшення, предметом (характером) яких є: одержання 
Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових 
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 виконан-
ня зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому 
числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення 
боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання по-
слуг Товариством. Розмiр граничної вартостi для таких значних правочинiв, 
та iнших договорiв та пов'язаних з ними значних правочинiв, становить для 
кожного з яких сума бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк та не перевищує 2 000 000,00 (два 
мiльйони) гривень. Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання 
додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до дiючих договорiв 

(угод/контрактiв), що були укладенi Товариством. Гранична сукупна вартiсть 
для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинiв становить 
10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень. Уповноважити з правом передо-
ручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину вiд 
iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та 
iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Всi iншi умови 
цих договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних 
для укладання цих правочинiв Директор узгоджує самостiйно на власний 
розсуд. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протя-
гом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких нада-
не попередня згода (схвалення), вчиняються вiдповiдно до норм чинного 
законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвiдомлює, що вчинен-
ня значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому 
ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi 
активiв Товариства за даними 

9. Прийняття рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства. 
Затвердження найменування Товариства. Прийняте рiшення. Змiнити тип 
Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 
товариство. Змiнити найменування Товариства у зв'язку зi змiною типу То-
вариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне то-
вариство. Затвердити нове найменування Товариства: Повне найменуван-
ня Товариства: - українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛIМЕР- ЧЕРКАСИ»; - росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АК-
ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИМЕР - ЧЕРКАССЫ»; - англiйською мо-
вою - JOINT- STOCK COMPANY «POLYMER - CHERKASY». Скорочене най-
менування Товариства: - українською мовою - ПрАТ «ПОЛIМЕР - ЧЕРКАСИ»; 
- росiйською мовою - ЧАО «ПОЛИМЕР - ЧЕРКАССЫ»;

- англiйською мовою - JSC «POLYMER - CHERKASY». 10. Внесення 
змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. За-
твердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноваже-
ної особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення 
дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте рiшення. Внести змiни та до-
повнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 
Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛIМЕР - ЧЕРКАСИ» у новiй редакцiї. Призначити Голову загальних 
зборiв уповноваженим на пiдписання Статуту у новiй редакцiї. Уповнова-
жити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осiб, якi бу-
дуть вчиняти дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у 
новiй редакцiї. 11.Затвердження Положення про Загальнi збори Товариства 
у новiй редакцiї. Прийняте рiшення. Затвердити Положення про Загальнi 
збори Товариства у новiй редакцiї. Призначити Голову загальних зборiв 
уповноваженим на пiдписання Положення про Загальнi збори Товариства у 
новiй редакцiї. 12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товари-
ства. Прийняте рiшення. Затвердити Положення про Наглядову раду Това-
риства. Призначити Голову загальних зборiв уповноваженим на пiдписання 
Положення про Наглядову раду Товариства. 13. Затвердження Положення 
про Виконавчий орган Товариства.

Прийняте рiшення. Затвердити Положення про Виконавчий орган Това-
риства. Призначити Голову загальних зборiв уповноваженим на пiдписання 
Положення про Виконавчий орган Товариства.

14. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. При-
йняте рiшення. Припинити «27» квiтня 2017 року повноваження дiючого (на 
момент проведення цих загальних зборiв) складу Наглядової ради 
ПАТ «ПОЛIМЕР»: Голова Наглядової ради - Прокопчук Олександр 
Вiкторович 

Член Наглядової ради - Прокопчук Марина Володимирiвна Член Нагля-
дової ради - Маковський Петро Михайлович. 15.Визначення строку повно-
важень членiв Наглядової ради Товариства.

Прийняте рiшення. Строк дiї повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства - 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «27» квiтня 
2017 року. 16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.Прийняте 
рiшення. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Прокопчук Олек-
сандр Вiкторович Прокопчук Марина Володимирiвна Маковський Петро 
Михайлович, представник акцiонера Прокопчука Олександра Вiкторовича. 
17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення. Чле-
ни Наглядової ради здiйснюють свою дiяльнiсть безоплатно. Затвердити 
умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради. Призначити Директора, уповноваженою особою Товариства на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. У разi 
змiни фiнансово-господарського стану Товариства та при виникненнi 
необхiдностi Наглядовiй радi переглядати умови оплати працi членам На-
глядової ради та приймати рiшення щодо розмiрiв оплати членiв Наглядо-
вої ради. У разi необхiдностi, доручити Директору ввести в штатний роз-
клад Товариства посади Голови та членiв Наглядової ради з окладами, 
визначеними рiшенням Наглядової ради та укласти вiд iменi Товариства, 
пiдписати з ними трудовi договори. 6. Інформація про дивіденди. За ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось
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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 ТОВА-
РИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНIя 
"уКРГАЗПРОМПОлIС"

2. Код за ЄДРПОУ 21664129
3. Місцезнаходження 01054, Київ, Олеся Гончара, 41
4. Міжміський код, телефон та факс 0442204231 0442204252
5. Електронна поштова адреса nikolaenko@ugpp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

ugpp.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 

зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Рибчича Iллi 
Йосиповича, як Голови Наглядової ради Товариства з 20.04.2018р. Повно-
важення Голови Наглядової ради Товариства припинено з 20.04.2018 р., 
згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, перебував на посадi Голови Наглядової Ради 
Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Сухини 
Янiни Iллiвни, як Члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2018р. По-
вноваження Члена Наглядової ради Товариства припинено з 20.04.2018  р., 
згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-
му капiталi емiтента володiє (63,656%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi Члена Нагля-
дової Ради Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Сухини 
Ярослава Iгоровича, як Члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2018р. 
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства припинено з 
20.04.2018  р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Члена Нагля-
дової Ради Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Попова 
Сергiя Петровича, як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 20.04.2018р. 
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства припинено з 
20.04.2018  р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Нiколаєнко 
Маргарити Анатолiївни, як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 
20.04.2018р. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства припине-
но з 20.04.2018 р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення про припинити повноваження Антюхо-
вої анни Iгорiвни, як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 20.04.2018р. По-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства припинено з 20.04.2018  р., 
згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-

му капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за пропозицiєю, нада-
ної акцiонером Товариства Сухиною Янiною Iллiвною, було прийнято 
рiшення обрати Рибчича Iллю Йосиповича членом Наглядової ради Това-
риства з 20.04.2018р.

Рибчич Iлля Йостпович призначений на посаду члена Наглядової ради 
Товариства з 20.04.2018 р. строком на три роки, є представником 
акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв пере-
бував на наступних посадах: 

з 12.09.2012 – по 20.04.2018 – Голова Наглядової Ради ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс»;

з вересень 2012 – дотепер – член Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укр-
газпромполiс – Життя».

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за пропозицiєю, нада-
ної акцiонером Товариства Сухиною Янiною Iллiвною, було прийнято 
рiшення обрати Сухину Янiну Iллiвну членом Наглядової ради Товариства 
з 20.04.2018р.

Сухина Янiна Iллiвна призначена на посаду члена Наглядової ради То-
вариства з 20.04.2018 р. строком на три роки, є акцiонером Товариства, 
згоду на розкриття паспортних даних не надавала, часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє (63,656%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв пере-
бувала на наступних посадах: 

з 12.09.2012 – по 20.04.2018 – Член Наглядової Ради ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс»;

з вересень 2012 – дотепер – Голова Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укр-
газпромполiс – Життя».

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за пропозицiєю, нада-
ної акцiонером Товариства Сухиною Янiною Iллiвною, було прийнято 
рiшення обрати Сухину Ярослава Iгоровича членом Наглядової ради То-
вариства з 20.04.2018р.

Сухина Ярослав Iгорович призначений на посаду члена Наглядової 
ради Товариства з 20.04.2018 р. строком на три роки, є представником 
акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв пере-
бував на наступних посадах: 

з 28.04.2015– по 20.04.2018 – Член Наглядової Ради ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс»;

з 2011 – по 2016 – ТОВ «Прогрес», економiст
На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Укр-

газпромполiс» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за пропозицiєю, наданої 
акцiонером Товариства Сухиною Янiною Iллiвною, було прийнято рiшення об-
рати Ковтун Наталiю Ростиславiвну Ревiзором Товариства з 20.04.2018р.

Ковтун Наталiя Ростиславiвна призначена на посаду Ревiзора з 
20.04.2018  р. строком на три роки, є представником акцiонера, згоду на роз-
криття паспортних даних не надавала, часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах: 

з 2012 року - дотепер Головний бухгалтер ПрАТ СК «Укргазпромполiс-
Життя».

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 Сухина Iгор iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне то-
вариство «Шполянське автотранспортне пiдприємство 17150», 
03119380, 20600 Черкаська область Шполянський м.Шпола Таранця,20, 
(04741) 5-24-41 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса 

сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію shpolyanskeatp.at24.com.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності ТОВ «Аудиторська фірма «Ат-
торней Плюс», 33536326 5. Інформація про загальні збори (розділ запо-
внюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) Збори 
вiдбулись 30.06.2017 року, кворум - 100,00%. Пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань поряд-
ку денного: 1.Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про при-
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пинення її повноважень. Прийняте рiшення. Обрати Лiчильну комiсiю у 
складi 3-х осiб: голова комiсiї - Кулiш Раїса Олександрiвна член комiсiї - 
Жданова Валентина Олексiївна член комiсiї - Кравченко Ганна Іванівна 
Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з моменту обрання та до 
закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної комiсiї при-
пиняються пiсля оформлення та пiдписання ними протоколiв про 
пiдсумки голосування на загальних зборах. Пiдрахунок голосiв по даному 
питанню здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй Наглядовою 
радою. 2.Визначення та затвердження порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування. Прийняте рiшення. Бюлетень для голосуван-
ня засвiдчується пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї (iз зазначенням 
ПIБ) пiд час видачi бюлетенiв акцiонеру (його представнику), якi зареє-
струвалися для участi у загальних зборах та печаткою. У разi недiйсностi 
бюлетеня на ньому головою Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазна-
ченням пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня 
засвiдчується пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та печаткою. 3. Об-
рання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту 
роботи загальних зборiв. Прийняте рiшення. Обрати: Голова зборiв - За-
порожець Борис Григорович Секретар зборiв - Шпиця Iнна Борисiвна За-
твердити регламент роботи: основна доповiдь - 15 хвилин; спiвдоповiдь 
- 10 хвилин; виступи в дебатах - 20-30 хвилин; вiдповiдi на запитання - 
10 хвилин; збори вести української мовою. Звiти, доповiдi та виступи - на 
українськiй або росiйськiй мовах; пропозицiї та питання ставити як в 
уснiй, так i письмовiй формi, лише з питань порядку денного загальних 
зборiв. Питання приватного характеру на загальних зборах не розгляда-
ються; у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв оголошується перерва. 
Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв 
вiдбуваються вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
Положення Про загальнi збори Товариства. 4. Звiт т.в.о.Директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту т.в.о.Директора. Прийняте рiшення. 
Затвердити звiт т.в.о.Директора Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Основними напрямками 
дiяльностi Товариства в 2017 роцi є пiдвищення доходiв вiд фiнансово-
господарської дiяльностi, пошук нових партнерiв та плiдна спiвпраця з 
акцiонерами Товариства. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу 
за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради. Прийняте рiшення. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016р. Прийняте рiшення. Затвердити рiчний звiт Товариства за 
2016 рiк. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р». 7. За-
твердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 
пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi з урахуванням вимог, перед-
бачених законом. Прийняте рiшення. Отриманий за результатами 2016 
року прибуток у сумi 187тис. грн., направити: 5% чистого прибутку спря-
мувати до резервного фонду 95% чистого прибутку залишити у 
розпорядженнi Товариства та використовувати для фiнансування розви-
тку Товариства. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати i не виплачувати. 
8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та 
розмiру їх граничної сукупної вартостi. Надання повноважень на укла-
дання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Прийняте рiшення. На пiдставi ч.3 ст.70 та ч.1 
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати попередню 
згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинiв, при-
йняття рiшень про вчинення яких, вiднесено до компетенцiї загальних 
зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дати прийняття цього рiшення, предметом (характером) яких є: 
одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття гро-
шових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких 
iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) То-
вариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпе-
чення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-
продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права ви-
моги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, 
купiвлi-продажу, надання послуг Товариством. Розмiр граничної вартостi 
для таких значних правочинiв, та iнших договорiв та пов'язаних з ними 
значних правочинiв, становить для кожного з яких сума бiльше 25 % 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк та не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень. 
Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод 
(доповнень) на зазначену вище суму, до дiючих договорiв (угод/
контрактiв), що були укладенi Товариством. Гранична сукупна вартiсть 
для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинiв становить 
30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень. Уповноважити з правом пе-
редоручення Директора Товариства на укладання кожного такого право-
чину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/
контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання цих 

правочинiв. Укладання кожного такого значного правочину, повинно 
вiдбуватись лише за погодженням Наглядовою радою. Всi iншi умови цих 
договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних 
для укладання цих правочинiв Директор узгоджує самостiйно на власний 
розсуд. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися про-
тягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких 
надане попередня згода (схвалення), вчиняються вiдповiдно до норм 
чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвiдомлює, 
що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у 
майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшен-
ня вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi. 9. Попереднє надання згоди (схвалення) значних правочинiв 
Товариства, щодо яких є заiнтересованiсть, що можуть вчинятися Това-
риством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення. Надання повноважень на укладання таких правочинiв 
вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». При-
йняте рiшення. Рiшення не прийняте. 10. Розгляд клопотання Фiзичної 
особи-пiдприємця Сушка Вiктора Вiкторовича, щодо надання згоди ви-
ступу Товариства майновим поручителем за зобов'язаннями Фiзичної 
особи-пiдприємця Сушка Вiктора Вiкторовича в розмiрi до 10 000 000,00 
гривень строком на 48 мiсяцiв, зi сплатою 21% рiчних, за кредитним до-
говором в рамках генерального кредитного договору, що планується 
укласти Товариством з ПАТ «Мегабанк». Вирiшення питання щодо на-
дання в iпотеку ПАТ «Мегабанк» нерухомого майна Товариства, а саме: 
нежитлової будiвлi, що знаходиться за адресою: Черкаська область, 
Шполянський район, мiсто Шпола, вулиця Таранця, будинок 20. Надання 
дозволу директору Товариства на укладання та пiдписання з ПАТ «Мега-
банк» iпотечного договору, а також на пiдписання всiх необхiдних для 
укладення iпотечного договору документiв. Надання повноваження ди-
ректору Товариства на пiдписання iпотечного договору з ПАТ «Мегабанк» 
також в разi якщо вартiсть майна становить бiльше 25% вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

Прийняте рiшення. Надати згоду на виступ Товариством майновим 
поручителем за зобов'язаннями Фiзичної особи-пiдприємця Сушка 
Вiктора Вiкторовича в розмiрi до 10 000 000,00 гривень строком на 48 
мiсяцiв, зi сплатою 21% рiчних, за кредитним договором в рамках гене-
рального кредитного договору, що планується укласти Товариством з 
ПАТ «Мегабанк». Надати згоду на надання в iпотеку ПАТ «Мегабанк» не-
рухомого майна Товариства, а саме: нежитлової будiвлi, що знаходиться 
за адресою: Черкаська область, Шполянський район, мiсто Шпола, вули-
ця Таранця, будинок 20. Надати дозвiл директору Товариства на укла-
дання та пiдписання з ПАТ «Мегабанк» iпотечного договору, а також на 
пiдписання всiх необхiдних для укладення iпотечного договору 
документiв. Надати повноваження директору Товариства на пiдписання 
iпотечного договору з ПАТ «Мегабанк» також в разi якщо вартiсть майна 
становить бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi. 11.Припинення повноважень членiв Наглядо-
вої ради Товариства.

Прийняте рiшення. Припинити «30» червня 2017 року повноваження 
дiючого (на момент проведення цих загальних зборiв) складу Наглядової 
ради ПАТ «ШПОЛЯНСЬКЕ АТП-17150»: Голова Наглядової ради - 
Сайкiвський Вiктор Володимирович Член Наглядової ради - Шпиця Григорiй 
Васильович 12.Визначення строку повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства.

Прийняте рiшення. Строк дiї повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства - 1 рiк з моменту обрання на цих загальних зборах «30» червня 
2017 року. 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте 
рiшення. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Запорожець Борис 
Григорович, представник акцiонера Сушка Вiктора Вiкторовича Сайкiвський 
Вiктор Володимирович, представник акцiонера Сушка Вiктора Вiкторовича 
Шпиця Григорiй Васильович.

14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

Прийняте рiшення. Члени Наглядової ради здiйснюють свою 
дiяльнiсть безоплатно. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради. Призначити Директора 
Товариства, уповноваженою особою Товариства на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової ради. 15. Обрання Директора 
Товариства. Прийняте рiшення. Обрати Директором Товариства - Сушка 
Вiктора Вiкторовича. 16. Надання Директору Товариства права першого 
пiдпису. Прийняте рiшення. Надати Директору Товариства право першо-
го пiдпису при укладеннi Товариством будь-яких договорiв та правочинiв. 
17. Визначення уповноваженої особи, яка має право представляти Това-
риство для всiх необхiдних реєстрацiйних дiй. Прийняте рiшення. Визна-
чити Директора Товариства, уповноваженою особою, яка має право 
представляти Товариство при укладеннi Товариством будь-яких договорiв 
та правочинiв.» 

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

«Мукачівський завод «Точприлад» 
2. Код за ЄДРПОУ: 14307452
3. Місцезнаходження: 89600 м. Мукачево , Берегівська буд. 110
4. Міжміський код, телефон та факс: 0313131119, 0313131896
5. Електронна поштова адреса: info01@tochprilad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tochprilad.com 
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 
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду на 
вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та 
допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить Товариству.

Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-
кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

 Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості

«ЗА»  3283999  55,57%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  2035079  34,44%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:  0  0
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду на 
вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, 
зміну вартості, внесення змін до предмету та будь-яких умов всіх та/або 
кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами.

Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-
кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

 Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості

«ЗА»  3283999  55,57%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  2035079  34,44%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:  0  0
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду на 
вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 

перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на терито-
рії України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами.

Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-
кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

 Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості

«ЗА»  3283999  55,57%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  2035079  34,44%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:  0  0
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду на 
вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

- оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна. 
Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-

кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

 Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості

«ЗА»  3283999  55,57%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  2035079  34,44%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:  0  0
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 19 твід 25.04.2018р.) прийнято рішення про: Надати попереднє згоду на 
вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства за 2017 р., предметом яких є:

- купівля - продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, загото-
вок.

Загальна кількість акцій голосуючих акцій - 5796253шт. (загальна кіль-
кість голосуючих акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 
19.04.2018р.)

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів - 5319078шт.

 Кількість голосів, шт.  % більше як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості

«ЗА»  3283999  55,57%
«ПРОТИ»  0  0
«УТРИМАЛИСЯ»  2035079  34,44%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»  0  0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:  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. Голова правління  Ремінець Андрій Петрович 
25.04.2018

ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МуКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИлАД»

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 "Ужгородський 
Турбогаз"

2. Код за ЄДРПОУ 00153608

3. Місцезнаходження 88000, Ужгород, Болгарська, 
будинок 3

4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-04-85 (0312) 
66-04-85

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

www.turbogaz.pat.ua

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

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ужГОРОДСЬКИЙ ТуРбОГАЗ»
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II. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» 

Булiча Юрiя Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних 
даних вiдсутня) припинено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол б/н) у 
зв'язку iз змiною персонального складу органу. Володiє 1 акцiєю 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз», що становить 0,0000 % вiд Статутного 
капiталу емiтента. Перебув на посадi члена Наглядової ради з 19.04.2017 
року, на посадi Голови Наглядової ради – з 19 квiтня 2017 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Повноваження Секретаря Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбо-
газ» Васильєва Анатолiя Анатолiйовича (згода посадової особи на роз-
криття паспортних даних вiдсутня) припинено на пiдставi рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 
року (Протокол б/н) у зв'язку iз змiною персонального складу органу. 
Володiє 1 акцiєю ПАТ «Ужгородський Турбогаз», що становить 0,0000 % 
вiд Статутного капiталу емiтента. Перебув на посадi члена Наглядової 
ради з 19.04.2017 року, на посадi Секретаря Наглядової ради – з 19 квiтня 
2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» 
Пiшковцiй Тетяни Вiкторiвни (згода посадової особи на розкриття паспорт-
них даних вiдсутня) припинено на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Прото-
кол б/н) у зв'язку iз змiною персонального складу органу. Не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебувала на посадi чле-
на Наглядової ради з 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

Повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» 
Вереба Арпада Арпадовича (згода посадової особи на розкриття паспорт-
них даних вiдсутня) припинено на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Прото-
кол б/н) у зв'язку iз змiною персонального складу органу. Володiє 1 акцiєю 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз», що становить 0,0000 % вiд Статутного 
капiталу емiтента. Перебував на посадi члена Наглядової ради з 
19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз» 
Величко Iвана Миколайовича (згода посадової особи на розкриття пас-
портних даних вiдсутня) припинено на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Прото-
кол б/н) у зв'язку iз змiною персонального складу органу. Не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебув на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї з 19.04.2017 року, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї – з 
19 квiтня 2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Повноваження Секретаря Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбо-
газ» Запольнова Олександра Вiкторовича (згода посадової особи на роз-
криття паспортних даних вiдсутня) припинено на пiдставi рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 
року (Протокол б/н) у зв'язку iз змiною персонального складу органу. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебув на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 19.04.2017 року, на посадi Секретаря 
Ревiзiйної комiсiї – з 19 квiтня 2017 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз» 
Царинської Олени Володимирiвни (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних вiдсутня) припинено на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року 
(Протокол б/н) у зв'язку iз змiною персонального складу органу. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебувала на посадi 
члена Ревiзiйної комiсiї з 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Булiча Юрiя Васильовича (згода посадової особи на розкриття пас-
портних даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужгород-
ський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол б/н), голо-
вою Наглядової ради - на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 24 квiтня 
2018 року (Протокол № 1). Є акцiонером емiтента, володiє 1 акцiєю, що 
становить 0,0000 % вiд Статутного капiталу. Строк, на який особу обрано 
членом Наглядової ради – 3 роки. Строк, на який особу обрано Головою 
Наглядової ради, не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: з 05.08.1982 р. по 13.06.2013 р. – служба в збройних 
силах України, з 01.07.2013 р. по 30.03.2018 р. заступник директора по за-
гальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», з 01.04.2018 р. i по 
теперiшнiй час – Директор ТОВ «Турбогаз Ужгород», з 19.04.2017 р. По 
24.04.2018 р. - Голова Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Васильєва Анатолiя Анатолiйовича (згода посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужго-
родський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол б/н), Се-
кретарем Наглядової ради - на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 
24 квiтня 2018 року (Протокол № 1). Є акцiонером емiтента, володiє 
1  акцiєю, що становить 0,0000 % вiд Статутного капiталу. Строк, на який 
особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Строк, на який особу об-
рано Секретарем Наглядової ради, не визначений. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 25.02.2008 р. по 
30.03.2018  р. Головний юрисконсульт ПАТ «Ужгородський Турбогаз», з 
01.04.2018 р. по теперiшнiй час  – Головний юрисконсульт ТОВ «Турбогаз 
Ужгород», з 19.04.2017 р. по 24.04.2018 р. - Секретар Наглядової ради 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Даниленко Сергiй Володимирович (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужго-
родський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол б/н). Є 
акцiонером емiтента, володiє 1 акцiєю, що становить 0,0000 % вiд Статут-
ного капiталу. Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 
21.03.2012 р. по теперiшнiй час працює на посадi 

начальника вiддiлу автомобiльного господарства ТОВ «Козацька 
стрiла». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вереб Арпад Арпадович (згода посадової особи на розкриття паспорт-
них даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужгородський 
Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгород-
ський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол б/н). Є акцiонером 
емiтента, володiє 1 акцiєю, що становить 0,0000 % вiд Статутного капiталу. 
Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Iншi поса-
ди, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 р. по 2013 р. 
заступник директора з маркетингу ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад», 
з 22.08.2013 р. по теперiшнiй час технiчний директор ПАТ «Мукачiвський 
завод «Точприлад», з 19.04.2017 р. по 24.04.2018 р. член Наглядової ради 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Величко Iвана Миколайовича (згода посадової особи на розкриття пас-
портних даних вiдсутня) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгород-
ський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол б/н), Го-
ловою Ревiзiйної комiсiї - на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 24 квiтня 
2018 року (Протокол № 1). Не влодiє часткою в статутному капiталi 
емiтента (0,0000%). Строк, на який особу обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї  – 3 роки. Строк, на який особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї, 
не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: з 26.01.2007 року по теперiшнiй час працює на посадi начальника 
планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод», з 19.04.2017 р. по 24.04.2018 р. Голова Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

Запольнова Олександра Вiкторовича (згода посадової особи на роз-
криття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол 
б/н), Секретарем Ревiзiйної комiсiї - на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї 
вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол № 1). Не влодiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (0,0000%). Строк, на який особу обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї – 3 роки. Строк, на який особу обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї, 
не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: з 10.02.2012 року по сьогоднiшнiй час працює на посадi начальника 
вiддiлу матерiально-технiчного постачання та зовнiшньої кооперацiї в 
ПАТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод», з 19.04.2017 р. по 
24.04.2018 р. Секретар Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Царинську Олену Володимирiвну (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних вiдсутня) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужго-
родський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол б/н). Не 
влодiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Строк, на який 
особу обрано членом Ревiзiйної комiсiї – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.08.2007 року по теперiшнiй час 
працює на посадi начальника планово-економiчного вiддiлу 
ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад», з 19.04.2017 р. по 24.04.2018 р. 
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Качур Михайло Васильович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)
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ПублIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«бАНК «ПОРТАл»
РІЧНА ІНФОРМАЦІя за 2017 рік

емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ», 38870739, 
Україна Київська обл. Шевченкiвський р-н 01135 м.Київ пр-т Перемо-
ги, 5А, (044)207-43-50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: https://bank-portal.com.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи – ау-
диторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ», 34619277.

5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори, які скли-
кані Наглядовою Радою проведені. Порядок денний:

1.Припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї.

2.Обрання головуючого та секретаря зборiв, затвердження порядку 
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

3.Схвалення рiшення про затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах 
акцiонерiв.

4.Звiт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рiк, прийнят-
тя рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.

5.Звiт Правлiння ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рiк, прийняття 
рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння.

6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рiк.

7.Розподiл прибутку за 2015 рiк та покриття збиткiв ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ» за 2016 рiк.

8.Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом приватного розмiщення додаткових 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

9.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ» (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення).

10.Визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», яким надаються вiдповiднi повноваження для 
органiзацiї та проведення приватного розмiщення акцiй.

11.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у перiод з 18 квiтня 2017 року 
по 17 квiтня 2018 року.

12.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

13.Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
14.Обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
15.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та 

iншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», встановлен-
ня розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 
компенсацiйних виплат, обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
договорiв з Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ».

16.Внести змiни до прийнятого рiшення рiчними загальними збора-
ми акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. з питання «6. Розподiл прибутку 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рiк та визначення частини прибутку, що 
направляється на збiльшення статутного капiталу.

17.Скасувати рiшення прийнятi рiчними загальними зборами 
акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. з наступних питань: «7. Збiльшення розмiру 
статутного капiталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом пiдвищення 
номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного 
капiталу прибутку (його частини). 8. Випуск акцiй ПАТ «БАНК «ПОР-
ТАЛ» нової номiнальної вартостi. 9. Внесення змiн до Статуту 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу 
банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй. Затвердження 
нової редакцiї Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, упов-
новаженої на пiдписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новiй 
редакцiї, та здiйснення державної реєстрацiї.».

Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку 
денного були розглянутi, за ними прийнятi рiшення.

6.Інформація про дивіденди за результатами попередніх років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕлЬСЬКИЙ 
СКлОЗАВОД»

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 «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00333888
3. Місцезнаходження: 08290 Київська область, м.Ірпінь, смт. Госто-

мель, площа Рекунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99, 04597-3-13-92
5. Електронна поштова адреса: roman.borushchak@vetropack.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.vetropack.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рі-

шення про виплату дивідендів - 11.04.2018 р. Наглядовою радою 
Товариства 25.04.2018 р. визначена дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, - 14.05.2018 р. Розмір ди-
відендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних 
зборів, - 14 271 453,00 грн. Строк виплати дивідендів - з 
11.06.2018  р. по 10.10.2018 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосе-
редньо акціонеру в строк з 11.06.2018 р. по 10.10.2018 р. Порядок 
виплати дивідендів: кожному акціонеру виплачується вся сума диві-
дендів у повному обсязі одним платежем, а не шляхом поділу на 
частки виплати.

Для фізичних осіб-акціонерів: виплата здійснюється у будь-який спо-
сіб за вибором акціонера на підставі поданої (надісланої) ним заяви на 
поштову адресу Товариства (08290, Київська область, м.Ірпінь, смт.Гос-
томель, пл.Рекунова, буд.2):

1. шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціо-
нером банківський рахунок за умови, якщо акціонер письмово надасть 
усі необхідні для перерахунку реквізити, не пізніше ніж за один місяць 
до завершення строку виплати дивідендів з урахуванням часу для по-
штового обміну документами, якщо такий акціонер направить свою за-
яву на виплату разом із реквізитами поштою;

2. шляхом поштового переказу через «Укрпошту» зі сплатою пошто-
вих витрат Товариством для тих акціонерів, які не мають чи не повідо-
мили про свої банківські реквізити.

Для юридичних осіб:
3. виплата юридичній особі-акціонеру здійснюється на підставі по-

даної (надісланої) ним заяви на поштову адресу Товариства (08290, 
Київ ська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель, пл.Рекунова, буд.2) шляхом 
безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером банків-
ський рахунок за умови, якщо акціонер письмово надасть усі необхідні 
для перерахунку реквізити, не пізніше ніж за один місяць до завершен-
ня строку виплати дивідендів з урахуванням часу для поштового обміну 
документами, якщо такий акціонер направить свою заяву на виплату 
разом із реквізитами поштою.

Для юридичних осіб-нерезидентів та фізичних осіб-нерезидентів:
4. шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціо-

нером банківський рахунок у іноземній валюті (долар США) за курсом 
уповноваженого банку гривні до долара США на дату здійснення купівлі 
валюти (уповноважений банк АТ «Райффайзен Банк Аваль»).

У разі повернення акціонерному товариству коштів, акціонерне то-
вариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціоне-
рам через депозитарну систему України в порядку, визначеному Рішен-
ням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку № 391 
«Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів» від 
12.04.2016 року.

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  Прінко Павел Анатолій  25.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНIГIВОблЕНЕРГО", 
22815333 Чернігівська область , 
Деснянський р-н, 14000, м. Чернiгiв, 
вул.Горького (Гонча), 40 (0462)654559,

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

26.04.2018р.

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

chernigivoblenergo.com.ua

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

ТОВ "Аудиторська компанiя "Аваль", 
32440628 

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

Вид загальних зборів – чергові
Дата проведення 27.04.2017 року 
Кворум зборів – 12,859% до загальної 
кількості голосів.
За відсутності кворуму чергові загальні 
збори акціонерів не відбулись.

6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за прости-

ми 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за прости-
ми акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 17695,44 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 17695,44 0

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивідендів 29.03.2017
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 

звiтного перiоду (2017р.) на час надання звiту 
до НКЦПФР не прийнято, вiдповiдно, дата 
складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та 
строк виплати не визначались. Рiшення про ви-
плату дивiдендiв за пiдсумками перiоду, що пе-
редував звiтному (2016р.), на час надання звiту 
до НКЦПФР не прийнято, вiдповiдно, дата 
складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та 
строк виплати не визначались. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОблЕНЕРГО»  

(тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)
Найменування показника за МСФЗ

період
2017р. 2016р. 2015р. 2014р. 2013р.

Усього активів 1 018 768 841 496 763 078 614 410 531 312
Основні засоби (за залишковою вартістю) 600 797 512 056 425 796 479 937 423 750
Запаси 23 360 25 389 31 387 26 515 29 170
Сумарна дебіторська заборгованість 310 132 145 753 162 673 34 984 50 531
Гроші та їх еквіваленти 12 633 7 500 113 822 55 279 9 655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 532 404 416 064 378 829 302 539 245 349
Власний капітал 743 328 628 470 593 381 517 913 459 170
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 29 829 29 829 29 829 29 829 29 829
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - - - - 6 000
Поточні зобов’язання і забезпечення 275 440 213 026 169 697 96 497 66 142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 116 357 37 235 76 294 57 190 84 455
Середньорічна кількість акцій (шт.) 119 318 024 119 318 024 119 318 024 119 318 024 119 318 024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,98 0,31 0,64 0,48 0,71

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 «Мукачiвський завод «Точприлад», 
14307452, Україна Закарпатська обл. 89600 Мукачево Берегiвська, 110, 
0313131119

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. 
 аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Мале приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма «КРОНОС», 21444899

5. Інформація про загальні збори:
25.04.2017 проведено річні загальні збори. ПРОТОКОЛ № 18 загаль-

них зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвський 
завод «Точприлад»

м. Мукачево 24 квiтня 2017 рокуМiсце проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 

14307452) (далi - Товариство):Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. 
Берегiвська - бiчна, 15, конференц-зал адмiнiстративного корпусу 3-iй 
поверх. Дата та час проведення Загальних зборiв Товариства: 24 квiтня 
2017 р. з 11 год. 30 хв. по 14 год.30 хв. Дата та час проведення реєстрацiї 
акцiонерiв: 24.04.2017р. початок о 10 год.00хв., закiнчення о 11 год. 
20 хв. за київським часом, за адресою: м. Мукачеве, вул. Берегiвська - 
бiчна, 15, конференц-зал адмiнiстративного корпусу 3-iй поверх. 
СЛУХАЛИ:З вступним словом виступає голова зборiв Гудов Костянтин 
Володимирович.Гудов К.В.: Шановнi акцiонери! Загальнi збори акцiонерiв 
скликано за рiшенням наглядової ради Товариства, перелiк акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, для реєстрацiї на зборах 
сформовано станом на 18.04.2017 року, реєстрацiю на зборах акцiонерiв 
проводила за дорученням наглядової ради реєстрацiйна комiсiя, склад 
якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 2 вiд 
14.03.2017 р.), у наступному складi :- Антоник Катерина Антонiвна,- Ло-
гойда Iрина Петрiвна,- Кордонець Тетяна Михайлiвна,

Оголошення про проведення зборiв опублiковано в офiцiйному 
виданнi НКЦПФР - «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку» вiд 24.03.2017 р. за № 57 (2562), на iнтернет-сторiнцi 
- www.smida.gov.ua , на стрiчцi, на сайтi товариства - 24.03.2017р.- не 
пiзнiше нiж за 30 днiв до дати їх проведення. Акцiонерам повiдомлення 
про скликання зборiв було розiслано поштою в термiни (за 30 днiв) 

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МуКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИлАД»
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згiдно чинного законодавства України. Пропозицiй щодо внесення змiн 
до Проекту порядку денного не надходило.В строк встановлений зако-
ном «Про акцiонернi товариства» (за 7 днiв до проведення зборiв) Това-
риством отримано вiд акцiонерiв, якi володiють бiльш нiж 5% простих 
iменних акцiй : 1)  12.04.2017 р. вiд ПрАТ «Дiловi партнери» Пропозицiю 
щодо висування кандидатiв у члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Рiшенням Наглядової ради (протокол № 4 вiд 19.04.2017 р.) 
визнано Пропозицiю та надану iнформацiю як таку, що вiдповiдає закону 
та включено запропонованих осiб кандидатами до складу Наглядової 
ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства для голосування на загальних збо-
рах акцiонерiв 24.04.2017 р.;2) 14.04.2017 р. вiд Компанiї «Ледемор 
Iндастрiз Лiмiтед» Пропозицiю щодо висування кандидатiв у члени На-
глядової ради та незалежних директорiв. Рiшенням Наглядової ради 
(протокол №4 вiд 19.04.2017 р.) вiдмовлено у включеннi до порядку ден-
ного загальних зборiв Товариства пропозицiї Компанiї «Ледемор Iндастрiз 
Лiмiтед» вiд 13.04.2017 щодо включення запропонованих кандидатiв в 
бюлетенi для кумулятивного голосування на пiдставi ч. 6 ст. 38 Закону 
України «Про акцiонернi товариства».Для оголошення результатiв 
реєстрацiї було надано слово головi реєстрацiйної комiсiї п. Логойда 
Iринi Петрiвнi. Доповiдає голова реєстрацiйної комiсiї Логойда Iрина 
Петрiвна. Всього за перелiком акцiонерiв, що сформований за рiшенням 
наглядової ради товариства станом на 18.04.2017 року, якi мають право 
на участь у загальних зборах - 555, статутний капiтал становить 1 477 458 
гривень, який подiлено на 5 909 832 простих iменних акцiї, на балансi То-
вариства акцiй немає, кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390 штук - 100%.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники 
18 осiб, котрим належить 5326606 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) 
5326606 акцiй, що складає 91,9 % статутного капiталу.Вiдмов акцiонерам 
в реєстрацiї на зборах не було. У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» кворум для проведення зборiв досягнуто. 
Збори є правомочними.Чи є запитання до голови реєстрацiйної 
комiсiї?Запитань немає.Гудов Констянтин Володимирович, якого 
рiшенням наглядової ради вiд 14.03.2017 р. обрано Головою зборiв, ого-
лосив рiчнi Загальнi збори вiдкритими. Гудов Костянтин Володимирович 
повiдомив акцiонерiв, що згiдно зазначеного вище рiшення наглядової 
ради (протокол № 2 вiд 14.03.2017 р.), секретарем зборiв обрано Лакiзу 
Олену Євгенiївну, до складу тимчасової лiчильної комiсiї обрано - Анто-
ник Катерина Антонiвна, Логойда Iрина Петрiвна, Кордонець Тетяна 
Михайлiвна. Тимчасова лiчильна комiсiя здiйснює пiдрахунок голосiв до 
моменту обрання лiчильної комiсiї. Гудов К.В. зачитав наступнi питання, 
що пропонуються до розгляду згiдно затвердженого Наглядовою радою 
порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Схвалення рiшення Наглядової ради про порядок та спосiб 

засвiдчення бюлетенiв.
3. Затвердження регламенту проведення зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства у 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2016 р. та прий-

няття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово - гос-

подарської дiяльностi Товариства у 2016 р. та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
9. Розподiл прибутку за 2016 р., затвердження розмiру дивiдендiв та 

порядку їх виплати.
10. Прийняття рiшення про схвалення, пiдтвердження дiї, вчинення 

значних правочинiв:- вiд 27.04.2016 р. про внесення змiн до Договору на 
переробку давальницької сировини №4/15 вiд 20.01.2015 р., укладеного 
з Комерцiйним торгiвельним товариством «Subcon GmbH», країни 
Австрiя, щодо встановлення загальної вартостi договору на кожний рiк в 
розмiрi 4 600 000 євро;- вiд 29.11.2016 р. про внесення змiн до Договору 
на переробку давальницької сировини №260 вiд 06.11.2009 р., укладено-
го з ТзОВ «Електроннi складовi частини «ЕПКОС», країни Угорщина, 
щодо викладення Договору в новiй редакцiї загально вартiстю на кожний 
рiк 6 685 000 євро;- мирової угоди по справi 907/955/16 про стягнення 
заборгованостi.

11.Прийняття рiшення про внесення змiн до договору про 
вiдновлювану кредитну лiнiю № 1435-12 вiд 11.09.2012 р., укладеного з 
АТ «Банк «Фiнанси та Кредит».

12. Надання згоди на внесення змiн до Iпотечного договору 
№ 3132И/0511 вiд 31.05.2011 р.

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
14. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товари-

ства.
15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання з ними договорiв.

17. Схвалення нової редакцiї Додатку 2 вiд 20.12.2016р. до Договору 
про надання послуг з членами наглядової ради вiд 24.04.2014 р.

18. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
20. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-

муться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з ними.

21. Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне акцiонерне 
товариство.

22. Про змiну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.
23. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в но-

вої редакцiї.
24. Затвердження в нової редакцiї Положень Товариства про загальнi 

збори, про наглядову раду, про правлiння, про ревiзiйну комiсiю.Гу-
дов К.В. запропонував проект рiшення з процедурного питання зборiв:на 
пiдставi частини 5 статтi 40 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
прийняти загальними зборами рiшення про заборону фiксування 
технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремого пи-
тання порядку денного загальних зборiв. Акцiонери та їх представники 
голосували по цьому процедурному питанню шляхом пiдняття рук: «ЗА»: 
одноголосно, «ПРОТИ»: 0 голосiв, «УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, «НЕ БРА-
ЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» 0 голосiв. Вирiшили по процедурному пи-
танню зборiв:заборонити фiксування технiчними засобами ходу загаль-
них зборiв або розгляду окремого питання порядку денного загальних 
зборiв. Рiшення прийнято

По 1-му питанню порядку денного (Обрання лiчильної комiсiї загаль-
них зборiв Товариства) - доповiдав голова Зборiв Гудов К.В. та запропо-
нував наступне: Обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв за ре-
зультатами голосування у складi:- Логойда Iрина Петрiвна,- Антоник 
Катерина Антонiвна,- Кордонець Тетяна Михайлiвна Запропоновано го-
лосувати перелiком. Доповнень та зауважень до запропонованого проек-
ту рiшення по питанню порядку денного не надiйшло.Акцiонери та їх 
представники голосували шляхом пiдняття Бюлетеня № 1 та його запо-
внення 24.04.2017 р: «ЗА»: 5326606 голосiв, що дорiвнює 100 % вiд заре-
єстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «ПРОТИ»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй,«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та 
голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голо-
суючих на Зборах акцiй.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»:0 голосiв, 
що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.
Рiшення прийнято По 1-му питанню порядку денного вирiшили: Обрати 
лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв за результатами голосування у 
складi:- Логойда Iрина Петрiвна,- Антоник Катерина Антонiвна,- Кордо-
нець Тетяна Михайлiвна

По 2-му питанню порядку денного (Схвалення рiшення Наглядової 
ради про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв) Гудов Костянтин Во-
лодимирович доповiв, що при пiдготовцi загальних зборiв Наглядовою 
радою прийняте рiшення (протокол № 3 вiд 07.04.2017р.) про спосiб та 
порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах та 
запропонував схвалити прийняте Наглядовою радою наступне рiшення: 
бюлетенi для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвiдчуються пе-
ред їх видачою акцiонеру (представнику) пiд час його реєстрацiї для 
участi в рiчних загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, 
який видає вiдповiднi бюлетенi для голосування. Акцiонери та їх пред-
ставники голосували шляхом пiдняття Бюлетеня № 2 та його заповнення 
24.04.2017 р: «ЗА»: 5325469 голосiв, що дорiвнює 99,98 % зареєстрова-
них та голосуючих на Зборах акцiй,«ПРОТИ»: 1137 голосiв, що дорiвнює 
0,02 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «УТРИМАЛИ-
СЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на 
Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % 
вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. Рiшення прийнято. 
(Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної комiсiї)По 2-му питан-
ню порядку денного вирiшили:

- схвалити рiшення наглядової ради про наступне: бюлетенi для голо-
сування (в т.ч. для кумулятивного) засвiдчуються перед їх видачою 
акцiонеру (представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних за-
гальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає 
вiдповiднi бюлетенi для голосування.

По 3-му питанню порядку денного (Затвердження регламенту прове-
дення зборiв Товариства) Гудов Костянтин Володимирович запропонував 
прийняти наступний регламент зборiв: Доповiдi з питань порядку денного 
- до 5 хвилин.Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Вiдповiдi доповiдача - до 5 хвилин.Процедура голосування з питань по-
рядку денного  - до 5 хвилин.Заяви та пропозицiї приймаються тiльки 
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адреснi, в письмовiй формi та тiльки по питанням внесених до порядку 
денного. Анонiмнi питання розгляду не пiдлягають. Голосування з питань 
порядку денного проводиться шляхом пiдняття бюлетеня та його запо-
внення бюлетеня для голосування по принципу 1 акцiя - 1 голос. По пи-
танням порядку денного з 1 по 9, 14,16,17,18,20,24 рiшення приймаються 
простою бiльшiстю голосiв, що беруть участь у зборах. По питанню 
10,11,12,13 рiшення приймаються бiльш як 50 вiдсотками голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. По питанням 21,23 рiшення прийма-
ється бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного 
питання акцiй. Запропоновано проголосувати за це питання шляхом 
пiдняття бюлетенiв для голосування та заповнення бюлетеня № 3.
Рiшення приймається, як що за нього проголосує бiльшiсть акцiонерiв 
присутнiх на зборах.Доповнень та зауважень до запропонованого проек-
ту рiшення по питанню порядку денного не надiйшло.Акцiонери та їх 
представники голосували шляхом пiдняття Бюлетеня № 3 та його запо-
внення 24.04.2017 р:«ЗА»: 5326606 голосiв, що дорiвнює 100 % вiд заре-
єстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «ПРОТИ»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй, «УТРИ-
МАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих 
на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»:0 голосiв, що дорiвнює 0 % 
вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.Рiшення прийнято. 
(Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної комiсiї)По 3-му питан-
ню порядку денного вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: 
доповiдi з питань порядку денного - до 5 хвилин, обговорення з питань 
порядку денного - до 5 хвилин, вiдповiдi доповiдача - до 5 хвилин, проце-
дура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин. Заяви та 
пропозицiї приймаються виключно по питанням внесених до порядку 
денного, адреснi та в письмовiй формi. Анонiмнi питання розгляду не 
пiдлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом 
пiдняття бюлетеня для голосування та його заповнення по принципу 
1 акцiя  - 1 голос, номери яких вiдповiдають номеру питання порядку ден-
ного. По питанням порядку денного з 1 по 9,14,16,17,18,20,24 рiшення 
приймаються простою бiльшiстю голосiв, що беруть участь у зборах. По 
питанню 10,11,12,13 рiшення приймаються бiльш як 50 вiдсотками 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. По питанням 21,23 рiшення 
приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
вiдповiдного питання акцiй.По 4-му питанню порядку денного (Звiт 
Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства у 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту) 
доповiдав голова правлiння Ремiнець П.I. (Звiт додається).Голова Зборiв 
Гудов К.В. запропонував наступний проект рiшення:- звiт Правлiння за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016р. 
прийняти до вiдома та визнати роботу Правлiння Товариства 
задовiльною.Доповнень та зауважень до запропонованого проекту 
рiшення по питанню порядку денного не надiйшло.

По 4-му питанню порядку денного за запропонований проект рiшення 
акцiонери та їх представники голосували шляхом пiдняття Бюлетеня № 4 
та його заповнення 24.04.2017 р:»ЗА»: 3291527 голосiв, що дорiвнює 
61,8 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй, «ПРОТИ»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй. «УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосiв, що дорiвнює 38,2 % вiд зареє-
строваних та голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-
НИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та 
голосуючих на Зборах акцiй. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй.Рiшення прийнято. (Протокол №1 про пiдсумки голосування 
лiчильної комiсiї) По 4-му питанню порядку денного вирiшили:- звiт 
Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства у 2016р. прийняти до вiдома та визнати роботу Правлiння Товари-
ства задовiльною.

По 5-му питанню порядку денного (Звiт наглядової ради за результа-
тами дiяльностi у 2016р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту) доповiдала Лакiза О.Є. зачитала Звiт Наглядової ради, а Голова 
Зборiв запропонував наступний проект рiшення:- звiт Наглядової ради за 
результатами дiяльностi у 2016р. прийняти до вiдома, визнати роботу 
Наглядової ради задовiльною.Доповнень та зауважень до запропонова-
ного проекту рiшення по питанню порядку денного не надiйшло.По 5-му 
питанню порядку денного за запропонований проект рiшення акцiонери 
та їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня № 5 та його 
заповнення 24.04.2017 р: «ЗА»: 3291527 голосiв, що дорiвнює 61,8 % вiд 
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй, «ПРОТИ»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «УТРИ-
МАЛИСЯ»: 2035079 голосiв, що дорiвнює 38,2 % вiд зареєстрованих та 
голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голо-

суючих на Зборах акцiй. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»:0 голосiв, 
що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.
Рiшення прийнято. (Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної 
комiсiї) По 5-му питанню порядку денного вирiшили:- звiт Наглядової 
ради за результатами дiяльностi у 2016р. прийняти до вiдома, визнати 
роботу Наглядової ради задовiльною.

По 6-му питанню порядку денного (Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї 
за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016р.
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження 
висновкiв) доповiдала Ерпс Н.С. зачитала висновки Ревiзiйної комiсiї за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 р. 
Голова Зборiв запропонував наступний проект рiшення:- звiт Ревiзiйної 
комiсiї за 2016 рiк прийняти до вiдома, затвердити висновки Ревiзiйної 
комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2016 р., визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.Доповнень та зау-
важень до запропонованого проекту рiшення по питанню порядку денно-
го не надiйшло.По 6-му питанню порядку денного за запропонований 
проект рiшення акцiонери та їх представники голосували шляхом 
пiдняттям бюлетеня № 6 та його заповнення 24.04.2017 р: «ЗА»: 3291527 
голосiв, що дорiвнює 61,8 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй, «ПРОТИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голо-
суючих на Зборах акцiй. «УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосiв, що дорiвнює 
38,2 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕ-
НЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд за-
реєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.»НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 
ГОЛОСУВАННI»:0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голо-
суючих на Зборах акцiй.Рiшення прийнято. (Протокол №1 про пiдсумки 
голосування лiчильної комiсiї)По 6-му питанню порядку денного 
вирiшили:- звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк прийняти до вiдома, затвер-
дити висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2016 р., визнати роботу Ревiзiйної комiсiї 
задовiльною.

По 7-му питанню порядку денного (Затвердження рiчного звiту Това-
риства за 2016 рiк.) доповiдала головний бухгалтер Товариства Га-
лас О.М. зачитала основнi показники рiчного звiту Товариства за 2016 
рiк. Голова Зборiв запропонував наступний проект рiшення:- рiчний звiт 
Товариства за 2016 рiк затвердити.Доповнень та зауважень до запропо-
нованого проекту рiшення по питанню порядку денного не надiйшло.По 
7-му питанню порядку денного за запропонований проект рiшення 
акцiонери та їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня № 7 
та його заповнення 24.04.2017 р: «ЗА»: 3291527 голосiв, що дорiвнює 
61,8 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «ПРОТИ»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй. «УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосiв, що дорiвнює 38,2 % вiд зареє-
строваних та голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-
НИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та 
голосуючих на Зборах акцiй. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй.Рiшення прийнято. (Протокол №1 про пiдсумки голосування 
лiчильної комiсiї) По 7-му питанню порядку денного вирiшили:- рiчний 
звiт Товариства за 2016 рiк затвердити.

По 8-му питанню порядку денного (Визначення основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства) доповiдав голова зборiв Гудов К. В., який запропо-
нував визначити основними видами дiяльностi Товариства наступнi: 
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, 
дослiдження та навiгацiї; 26.40 Виробництво електронної апаратури по-
бутового призначення для приймання, записування та вiдтворювання 
звуку й зображення; 27.11 Електродвигуни, генератори i трансформато-
ри; 29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для 
автотранспортних засобiв; 27.40 Виробництво електричного 
освiтлювального устаткування; 27.12 Виробництво електророзподiльчої 
та контрольної апаратури.Доповнень та зауважень до запропонованого 
проекту рiшення по питанню порядку денного не надiйшло.Акцiонери та 
їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня № 8 та його запо-
внення 24.04.2017 р: «ЗА»: 5326606 голосiв, що дорiвнює 100 % вiд заре-
єстрованих та голосуючих на Зборах акцiй, «ПРОТИ»:0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «УТРИ-
МАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих 
на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй.»НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»:0 голосiв, що дорiвнює 0 % 
вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.Рiшення прийнято. 
(Протокол № 1 про пiдсумки голосування лiчильної комiсiї)По 8-му питан-
ню порядку денного вирiшили: визначити наступнi основнi напрямки 
(види) дiяльностi Товариства: 26.51 Виробництво iнструментiв i облад-
нання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї; 26.40 Виробництво 
електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису-
вання та вiдтворювання звуку й зображення; 27.11 Електродвигуни, гене-
ратори i трансформатори; 29.31 Виробництво електричного й електро-
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нного устатковання для автотранспортних засобiв; 27.40 Виробництво 
електричного освiтлювального устатковання; 27.12 Виробництво 
електророзподiльчої та контрольної апаратури. По 9-му питанню порядку 
денного (Розподiл прибутку за 2016 р., затвердження розмiру дивiдендiв 
та порядку їх виплати.) Гудов К. В. доповiв, що за 2016 рiк чистий прибу-
ток Товариства становить – 11 303 тис. та запропонував наступний про-
ект рiшення по цьому питанню: Затвердити наступний розподiл прибутку 
за 2016 рiк:- Дивiденди за пiдсумками роботи у 2016 роцi не виплачувати 
та не нараховувати, – Чистий прибуток в розмiрi 100 % спрямувати та ви-
користати на поповнення обiгових коштiв товариства. Доповнень та зау-
важень до запропонованого проекту рiшення по питанню порядку денно-
го не надiйшло.

По 9-му питанню порядку денного за запропонований проект рiшення 
акцiонери та їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня № 9 
та його заповнення 24.04.2017 р: «ЗА»: 3287253 голосiв, що дорiвнює 
61,7 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй, «ПРОТИ»: 
2038353 голосiв, що дорiвнює 38,27 % вiд зареєстрованих та голосуючих 
на Зборах акцiй. «УТРИМАЛИСЯ»: 1000 голосiв, що дорiвнює 0,02 % вiд 
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИ-
ЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрова-
них та голосуючих на Зборах акцiй. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 
ГОЛОСУВАННI»:0 голосiв, що дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голо-
суючих на Зборах акцiй.Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки 
голосування лiчильної комiсiї). По 9- му питанню порядку денного 
вирiшили: Затвердити наступний розподiл прибутку за 2016 рiк:- 
Дивiденди за пiдсумками роботи у 2016 роцi не виплачувати та не 
нараховувати,-Чистий прибуток в розмiрi 100% спрямувати та використа-
ти на поповнення обiгових коштiв товариства.

По 10-му питанню порядку денного (Прийняття рiшення про схва-
лення, пiдтвердження дiї, вчинення значних правочинiв:- вiд 
27.04.2016 р. про внесення змiн до Договору на переробку давальниць-
кої сировини №4/15 вiд 20.01.2015 р., укладеного з Комерцiйним 
торгiвельним товариством «Subcon GmbH», країни Австрiя, щодо вста-
новлення загальної вартостi договору на кожний рiк в розмiрi 4 600 000 
євро; - вiд 29.11.2016 р. про внесення змiн до Договору на переробку 
давальницької сировини №260 вiд 06.11.2009 р., укладеного з 
ТзОВ «Електроннi складовi частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо 
викладення Договору в новiй редакцiї загально вартiстю на кожний рiк 
6 685 000 євро;- мирової угоди по справi 907/955/16 про стягнення 
заборгованостi.) Гудов К.В. доповiв, що на протязi 2016 року з метою 
забезпечення безперервного виробництва готової продукцiї, товари-
ством укладалися значнi правочини до основних договорiв, за якими 
працює товариство, а також iншi договори, якi мали на метi отримання 
прибутку товариством, продовження кредитування, перенесення строку 
сплати вiдсоткiв за кредитами та забезпечення повернення кредитних 
коштiв. На сьогоднi iснування виробництва не можливо без постiйних 
корегувань iснуючих обсягiв та залучення допомiжних ресурсiв. Цi пра-
вочини потребують схвалення загальними зборами акцiонерiв. Допо-
внень та зауважень до запропонованого проекту рiшення по питанню 
порядку денного не надiйшло.голосується бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.По 10-му питанню порядку денного 
за запропонований проект рiшення акцiонери та їх представники голо-
сували шляхом пiдняття бюлетеня № 10 та його 24.04.2017 р:«ЗА»: 
3289253 голосiв, що дорiвнює 55,66 % бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, «ПРОТИ»: 1137 голосiв, що 
дорiвнює 0,02 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загаль-
ної кiлькостi. «УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосiв, що дорiвнює 34,44% 
менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.. «ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 1137 голосiв, що 
дорiвнює 0,02 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загаль-
ної кiлькостi. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi.Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування 
лiчильної комiсiї). По 10- му питанню порядку денного вирiшили: 
1. схвалити умови, пiдтвердити дiю та надати згоду на вчинення наступ-
них значних правочинiв:- вiд 27.04.2016 р. про внесення змiн до Догово-
ру на переробку давальницької сировини №4/15 вiд 20.01.2015 р., укла-
деного з Комерцiйним торгiвельним товариством «Subcon GmbH», 
країни Австрiя, щодо встановлення загальної вартостi договору на кож-
ний рiк в розмiрi 4 600 000 євро;- вiд 29.11.2016 р. про внесення змiн до 
Договору на переробку давальницької сировини №260 вiд 06.11.2009 
р., укладеного з ТзОВ «Електроннi складовi частини «ЕПКОС», країни 
Угорщина, щодо викладення Договору в новiй редакцiї загально 
вартiстю на кожний рiк 6 685 000 євро;- мирової угоди по справi 
907/955/16 про стягнення заборгованостi.2. пiдтвердити пiдпис голови 
правлiння Ремiнця Петра Iвановича на всiх правочинах, зазначених у 
пунктi 1 рiшення по питанню 10 порядку денного.

По 11-му питанню порядку денного (Прийняття рiшення про внесен-
ня змiн до договору про вiдновлювану кредитну лiнiю № 1435-12 вiд 

11.09.2012 р., укладеного з АТ «Банк «Фiнанси та Кредит».) доповiдав 
Гудов К.В. про зобов'язання Товариства перед АТ «Банк «Фiнанси та 
Кредит», та з метою повернення кредитних коштiв Товариства строк по-
вернення яких настав 10.03.2017 року, запропонував проголосувати за 
погоджений наглядовою радою проект рiшення по даному питанню по-
рядку денного щодо продовження строку повернення коштiв.голосуєть-
ся бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. По 
11-му питанню порядку денного за запропонований проект рiшення 
акцiонери та їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня № 
11 та його заповнення 24.04.2017 р: «ЗА»: 3290390 голосiв, що дорiвнює 
55,68 % бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, 
«ПРОТИ»: 2036216 голосiв, що дорiвнює 34,46 % менше як 50 вiдсоткiв 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. «УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, 
що дорiвнює 0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загаль-
ної кiлькостi. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд 
їх загальної кiлькостi, «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» 0 голосiв, 
що дорiвнює 0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загаль-
ної кiлькостi.Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування 
лiчильної комiсiї). По 11-му питанню порядку денного вирiшили: 1.До-
зволити Товариству протягом року укладати договори про внесення 
змiн до договору про вiдновлювальну кредитну лiнiю № 1435-12 вiд 
11.09.2012 р. (зi змiнами та доповненнями), укладеного мiж АТ «Банк 
«Фiнанси та Кредит» та ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад» про про-
довження строку дiї, змiну лiмiту кредитної лiнiї, змiну графiку погашен-
ня, процентних ставок, в тому числi шляхом викладення в нової 
редакцiї, та iншi. 2. Уповноважити голову правлiння пiдписувати догово-
ри про внесення змiн до договору про вiдновлювальну кредитну лiнiю 
№ 1435-12 вiд 11.09.2012 р. (зi змiнами та доповненнями), укладеного 
мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та ПАТ «Мукачiвський завод «Точ-
прилад».

По 12-му питанню порядку денного (Надання згоди на внесення змiн 
до Iпотечного договору № 3132И/0511 вiд 31.05.2011р.) - доповiдав Гу-
дов К.В., який повiдомив, про необхiднiсть забезпечення дiючого кредит-
ного договору, який укладено Товариством, i створюють стабiльнiсть його 
фiнансового стану. Для цього слiд надати згоду Головi правлiння Товари-
ства - Ремiнцю П.I., вносити необхiднi змiни до iпотечного договору 
№ 3132И/0511 вiд 31.05.2011 року, шляхом укладення вiдповiдних 
договорiв про внесення змiн до iпотечного договору № 3132И/0511 вiд 
31.05.2011року, якi забезпечать виконання всiх кредитних зобов'язань То-
вариства перед АТ «Банк «Фiнанси та Кредит».Доповнень та зауважень 
до запропонованого проекту рiшення по питанню порядку денного не 
надiйшло.голосується бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх за-
гальної кiлькостi.По 12-му питанню порядку денного за запропонований 
проект рiшення акцiонери та їх представники голосували шляхом 
пiдняття бюлетеня № 12 та його 24.04.2017 р:ЗА»: 3289390 голосiв, що 
дорiвнює 55,66 % бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi, «ПРОТИ»: 2036216 голосiв, що дорiвнює 34,46 % менше як 
50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. «УТРИМАЛИ-
СЯ»: 1000 голосiв, що дорiвнює 0,02 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх 
загальної кiлькостi.Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосу-
вання лiчильної комiсiї).

По 12- му питанню порядку денного вирiшили: 1. дозволити Товари-
ству вносити змiни та доповнення до Iпотечного договору № 3132И/0511 
вiд 31.05.2011 р., посвiдченого Морозовою С.В., приватним нотарiусом 
Київського мiського нотарiального округу 31 травня 2011 року за 
реєстрацiйним номером 5534. 2. надати згоду та уповноважити Голову 
правлiння Товариства - Ремiнця Петра Iвановича пiдписувати та вноси-
ти змiни та доповнення до Iпотечного договору № 3132И/0511 вiд 
31.05.2011 р., посвiдченого Морозовою С.В., приватним нотарiусом Ки-
ївського мiського нотарiального округу 31 травня 2011 року за 
реєстрацiйним номером 5534, шляхом укладення вiдповiдних договорiв 
про внесення змiн до iпотечного договору № 3132И/0511 вiд 31.05.2011 
року, якi забезпечать виконання всiх та/або будь яких кредитних 
зобов'язань Товариства.

По 13-му питанню порядку денного (Попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.) доповiдав Гудов К.В., про те, що в час мiж 
проведенням загальних зборiв товариству необхiдно продовжувати стро-
ки дiї iснуючих договорiв, та укладатися новi, якi мають вчинятися Това-
риством для забезпечення поточної господарської дiяльностi i отримання 
доходiв, тому iснує необхiднiсть прийняти рiшення про попереднє їх схва-
лення. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiшення по 
питанню порядку денного не надiйшло.голосується бiльш як 50 вiдсоткiв 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.Акцiонери та їх представники 
голосували шляхом пiдняття бюлетеня № 13 та його заповнення 
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24.04.2017 р:«ЗА»: 3289253 голосiв, що дорiвнює 55,66 % бiльш як 
50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, «ПРОТИ»: 
2036216 голосiв, що дорiвнює 34,46 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. «УТРИМАЛИСЯ»: 1137 голосiв, що 
дорiвнює 0,02 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, 
що дорiвнює 0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi, «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» 0 голосiв, що дорiвнює 
0 % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної 
комiсiї).По 13- му питанню порядку денного вирiшили:Надати попереднє 
згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинiв, 
вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 р., предметом яких є:- купiвля - продаж 
цiнних паперiв через посередникiв, якi мають лiцензiї, на загальну суму 
не бiльше 80 000 000 грн.;- посередницькi послуги (доручення , комiсiї, 
брокерськi) з суб'єктами , що мають право здiйснення дiяльностi з 
цiнними паперами, на суми не бiльше 80 000 000 грн.;- купiвля-продаж 
земельних дiлянок, на яких розташованi виробничi та допомiжнi об'єкти 
нерухомого майна, що належить товариству, - без встановлення гранич-
ної вартостi;- правочини про продовження строку дiї, про збiльшення, 
зменшення, змiну вартостi, внесення змiн до предмету та будь-яких умов 
всiх та/або кожного окремо зовнiшньоекономiчних договорiв з нерезиден-
тами - без встановлення граничної вартостi;- правочини про переробку 
давальницької сировини, ремонт на територiї України, оренду обладнан-
ня, спiльну дiяльнiсть з нерезидентами - без встановлення граничної 
вартостi;- оренда , лiзинг нерухомого або рухомого майна - без встанов-
лення граничної вартостi; - купiвля - продаж матерiалiв, компонентiв, си-
ровини, деталей, заготовок - без встановлення граничної вартостi.

По 14-му питанню порядку денного (Про припинення повноважень 
членiв Наглядової ради Товариства.) - доповiдав Гудов К.В. про те, що 
згiдно п. 10.3.1 Статуту члени Наглядової ради обираються загальними 
зборами на строк 3 роки. Строк повноважень членiв Наглядової ради, 
яка була обрана 23.04.2014 р. закiнчився та запропонував припинити по-
вноваження членiв Наглядової ради в наступному повному складi: Браї-
лової Н.I., Краглевича В.В., Войтенко С.М., Лакiзи О.Є., Поповича В.Ю. 
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiшення по питан-
ню порядку денного не надiйшло.Акцiонери та їх представники голосува-
ли шляхом пiдняття бюлетеня №14 та його заповненням 24.04.2017 р: 
«ЗА»: 5326606 голосiв, що дорiвнює 100 % зареєстрованих та голосую-
чих на Зборах акцiй,«ПРОТИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрова-
них та голосуючих на Зборах акцiй,«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.«ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 
0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 
ГОЛОСУВАННI»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосую-
чих на Зборах акцiй.Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голо-
сування лiчильної комiсiї). По 14- му питанню порядку денного вирiшили: 
- в зв'язку зi спливу строку припинити повноваження членiв наглядової 
ради в повному складi.

По 15-му питанню порядку денного (Про обрання членiв Наглядової 
ради Товариства.) доповiдав Гудов К.В. про те, що в зв'язку зi спливом 
строку та припиненням повноважень членiв наглядової ради в повному 
складi запропонував обрати до нового її складу 5 наступних осiб, на 
яких вчасно - 12.04.2017 р., було подано представлення ПрАТ «Дiловi 
партнери», та зачитав перелiк кандидатiв, що пропонується до обрання 
членами Наглядової ради. Також Гудов зазначив, що уся вичерпана 
iнформацiю про кожного з кандидатiв була спрямована Товариству у 
вiдповiдному Представленнi та зазначена в текстi бюлетеню для куму-
лятивного голосування № 15.Акцiонери та їх представники голосували 
шляхом пiдняття бюлетеня №15 для кумулятивного голосування та його 
заповненням шляхом проставлення проти кожного кандидату кiлькостi 
голосiв 24.04.2017 р: БРАIЛОВУ НIНУ IВАНОВНУЗА Кiлькiстьголосiв: 
3 282 356 штук КРАГЛЕВИЧА В'ЯЧЕСЛАВА ВIКТОРОВИЧАЗА Кiлькiсть 
голосiв: 3 282 856 штук ЛАКIЗУОЛЕНУ ЄВГЕНIЇВНУЗА Кiлькiстьголосiв: 
3 309 591 штук ПОПОВИЧАВIКТОРА ЮЛIЙОВИЧАЗА Кiлькiсть голосiв: 
3 288 591 штук ВОЙТЕНКО СЕРГIЯ МИКОЛАЙОВИЧАЗА Кiлькiсть 
голосiв: 3 283 041 штук «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 
0 голосiв Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування 
лiчильної комiсiї).По 15- му питанню порядку денного вирiшили: Обрати 
членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки до 24.04.2020 р. : 
- БРАIЛОВУ НIНУ IВАНОВНУ- КРАГЛЕВИЧА В'ЯЧЕСЛАВА 
ВIКТОРОВИЧА- ЛАКIЗУ ОЛЕНУ ЄВГЕНIЇВНУ- ПОПОВИЧА ВIКТОРА 
ЮЛIЙОВИЧА- ВОЙТЕНКО СЕРГIЯ МИКОЛАЙОВИЧА

По 16-му питанню порядку денного(Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на 
пiдписання з ними договорiв.) голова зборiв Гудов К.В. запропонував на 

виконання вимог закону «Про акцiонернi товариства»,статуту товариства 
укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовий договiр та затвер-
дити його умови з оплатою згiдно Додатку № 2 до даного договору та 
уповноважити голову правлiння його пiдписати.Акцiонери та їх представ-
ники голосували шляхом пiдняття бюлетеня №16 та його заповненням 
24.04.2017 р:«ЗА»: 3291527 голосiв, що дорiвнює 61,79 % зареєстрова-
них та голосуючих на Зборах акцiй,«ПРОТИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % 
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,»УТРИМАЛИСЯ»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй.«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.«НЕ БРАЛИ 
УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 2035079 голосiв, що дорiвнює 38,21 % зареє-
строваних та голосуючих на Зборах акцiй.Рiшення прийнято (Протокол 
№1 про пiдсумки голосування лiчильної комiсiї).По 16- му питанню по-
рядку денного вирiшили: 1.Затвердити умови цивiльно-правового догово-
ру (договiр приєднання) (додається) та укласти його з обраними членами 
наглядової ради Товариства, встановити при цьому винагороду членам 
наглядової ради та головi наглядової ради в розмiрi, згiдно додатку № 2 
до даного договору. 2. Уповноважити та доручити голову правлiння 
Ремiнця П.I. пiдписати договiр мiж Товариством та членами наглядової 
ради Товариства.

По 17-му питанню порядку денного (Схвалення нової редакцiї Додат-
ку 2 вiд 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядо-
вої ради вiд 24.04.2014 р.) голова зборiв Гудов К.В. запропонував 
пiдтвердити дiю та схвалити нову редакцiю Додатку 2 вiд 20.12.2016р. до 
Договору про надання послуг з членами наглядової ради вiд 24.04.2014 р. 
Акцiонери та їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня 
№17 та його заповненням 24.04.2017 р:»ЗА»: 5325459 голосiв, що 
дорiвнює 99,98 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй,«ПРОТИ»: 1137 голосiв, що дорiвнює 0,02 % зареєстрованих та го-
лосуючих на Зборах акцiй,«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % 
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИ-
ЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 10 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих 
та голосуючих на Зборах акцiй.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй.Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування 
лiчильної комiсiї). По 17- му питанню порядку денного вирiшили: - 
пiдтвердити дiю та схвалити нову редакцiю Додатку 2 вiд 20.12.2016р. до 
Договору про надання послуг з членами наглядової ради вiд 
24.04.2014 р.

По 18-му питанню порядку денного(Припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.) доповiдав Гудов К.В. про те, що згiдно 
Статуту члени Ревiзiйної комiссiї обираються загальними зборами на 
строк 3 роки. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiссiї, яка була об-
рана 23.04.2014 р. закiнчився та запропонував припинити повноважен-
ня членiв Ревiзiйної комiссiї в наступному повному складi: голови 
Ревiзiйної комiсiї Нiкiтiна Андрiя Сергiйовича, Ерпс Наталiї Сергiївна, 
Iльiна Бориса Iвановича, Кальницького Олександра Володимировича. 
Акцiонери та їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня 
№18 та його заповненням 24.04.2017 р: «ЗА»: 5326596 голосiв, що 
дорiвнює 100 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй, «ПРО-
ТИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Збо-
рах акцiй, «УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих 
та голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ»: 10 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосу-
ючих на Зборах акцiй. «НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 0 голосiв, 
що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.
Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної 
комiсiї). По 18- му питанню порядку денного вирiшили: - в зв'язку зi 
спливу строку припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства в повному складi.

По 19-му питанню порядку денного (Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.) голова зборiв Гудов К.В. запропонував обрати до нового її 
складу 4 осiб, на яких вчасно - 12.04.2017 р., було подано представлення 
ПрАТ «Дiловi партнери», та зачитав перелiк кандидатiв, що пропонується 
до обрання головою та членами Ревiзiйної комiсiї, а саме: головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Нiкiтiна Андрiя Сергiйовича та членами 
Ревiзiйної комiсiї Iльїна Бориса Iвановича, Ерпс Наталiї Сергiївни, Каль-
ницького Олександра Володимировича. Також Гудов зазначив, що уся 
вичерпана iнформацiю про кожного з кандидатiв буда представлена 
ПрАТ «Дiловi партнери» та зазначена в текстi бюлетеню № 19. Акцiонери 
та їх представники голосували шляхом пiдняття бюлетеня №19 для куму-
лятивного голосування та його заповненням шляхом проставлення проти 
кожного кандидату кiлькостi голосiв 24.04.2017 р: НIКIТIНА АНДРIЯ 
СЕРГIЙОВИЧА ЗА Кiлькiсть голосiв: 3 305 085 штук ЕРПС НАТАЛIЮ 
СЕРГIЇВНУ ЗА Кiлькiсть голосiв: 3 286 825 штук IЛЬЇНА БОРИСА 
IВАНОВИЧА ЗА Кiлькiсть голосiв: 3 282893 штук Представником 
ПрАТ «Дiловi партнери» КАЛЬНИЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИ-
РОВИЧА ЗА Кiлькiсть голосiв: 3 282 345 штук «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИ-
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ЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих 
на Зборах акцiонерiв.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» 8149276 
голосiв, що дорiвнює 38,25 % зареєстрованих на Зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної 
комiсiї). По 19- му питанню порядку денного вирiшили: - Обрати головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк 3 роки до 24.04.2020 року НIКIТIНА 
АНДРIЯ СЕРГIЙОВИЧА;- Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства 
на строк 3 роки до 24.04.2020 року : Iльїна Бориса Iвановича, Ерпс 
Наталiю Сергiївну, Кальницького Олександра Володимировича.

По 20-му питанню порядку денного(Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на 
пiдписання договорiв з ними.) Гудов запропонував на виконання вимог 
закону «Про акцiонернi товариства», статуту товариства укласти з голо-
вою та членами Ревiзiйної комiсiї цивiльно-правовий договiр та затверди-
ти його умови на безоплатнiй основi та уповноважити голову правлiння 
його пiдписати. Акцiонери та їх представники голосували шляхом 
пiдняття бюлетеня № 20 та його заповнення 24.04.2017 р:«ЗА»: 3290390 
голосiв, що дорiвнює 61,77 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах 
акцiй,«ПРОТИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосую-
чих на Зборах акцiй,«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареє-
строваних та голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-
НИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 1137 голосiв, що дорiвнює 0,02 % зареєстрованих 
та голосуючих на Зборах акцiй.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» : 
2035079 голосiв, що дорiвнює 38,21 % зареєстрованих та голосуючих на 
Зборах акцiй.Рiшення прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування 
лiчильної комiсiї). По 20- му питанню порядку денного вирiшили: 1. За-
твердити умови цивiльно-правового договору (договiр приєднання) без 
оплати та укласти з обраними головою та членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.2. Уповноважити голову правлiння Ремiнця П.I. пiдписати 
договiр мiж Товариством та головою i членами Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.

По 21-му питанню порядку денного (Про змiну типу Товариства з 
публiчного на приватне акцiонерне товариство.) доповiдав Гудов К.В., 
що керуючись ст.5 закону України «Про акцiонернi товариства», яка ви-
значає тiльки два типи акцiонерних товариств - публiчне та приватне, а 
також враховуючи вимогу ст. 24 закону України «Про акцiонернi товари-
ства» про те, що публiчне акцiонерне товариство зобов'язане пройти 
процедуру включення акцiй до бiржового реєстру та залишатися у ньому 
хоча б на однiй фондовiй бiржi в Українi, а також Законом України «Про 
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав 
iнвесторiв» вiд 07.04.2015 № 289-VIII встановлено обов'язковiсть для 
ПАТ з 01.01.2018 року пройти процедуру включення до бiржового реє-
стру, а для цього необхiдно вiдповiдати одному з двох рiвнiв лiстингу. 
Товариство не вiдповiдає зазначеним вимогам законiв, а тому запропо-
нував змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на 
приватне акцiонерне товариство.голосується бiльш як трьома чвертями 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися.Акцiонери та їх представники го-
лосували шляхом пiдняття бюлетеня № 21 та його заповнення 
24.04.2017 р:«ЗА»: 3289253 голосiв, що дорiвнює 61,75% та є менше нiж 
три чвертi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання 
акцiй.«ПРОТИ»:2036216 голосiв, що дорiвнює 38,23% акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосую-
чих з вiдповiдного питання акцiй.,«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. «ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 1137 голосiв, що дорiвнює 
0,02 % зареєстрованих на Зборах акцiонерiв.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 
ГОЛОСУВАННI» 0 голосiв, що дорiвнює 0 % голосiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного 
питання акцiй.Рiшення не прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосу-
вання лiчильної комiсiї).

По 22-му питанню порядку денного (Про змiну найменування Товари-
ства з ПАТ на ПрАТ.)Голова зборiв запропонував в зв'язку зi змiною типу 
товариства з ПАТ на ПрАТ внести змiни у найменування Товариства та 
проголосувати за запропонований проект рiшення, а саме: Змiнити най-
менування Публiчного акцiонерного товариства «МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ТОЧПРИЛАД» на Приватне акцiонерне товариство «МУКАЧIВСЬКИЙ 
ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД». Доручити головi правлiння або iншiй 
уповноваженiй ним особi провести всi необхiднi дiї для внесення 
вiдповiдних змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також даних 
iнших державних органiв та установ, уповноважити його пiдписувати та 
подавати всi необхiднi для цього документи. голосується бiльш як трьома 
чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися.Акцiонери та їх пред-
ставники голосували шляхом пiдняття бюлетеня № 22 та його заповне-
ння 24.04.2017 р:«ЗА»: 3289253 голосiв, що дорiвнює 61,75% та є менше 
нiж три чвертi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загаль-

них зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання 
акцiй.«ПРОТИ»: 2036216 голосiв, акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного пи-
тання акцiй.,«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0% якi зареєстру-
валися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
вiдповiдного питання акцiй. «ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ»:1137 голосiв, що дорiвнює 0,02% голосiв, якi зареєстру-
валися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
вiдповiдного питання акцiй.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» 
0 голосiв, що дорiвнює 0 % голосiв, якi зареєструвалися для участi у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 
Рiшення НЕ прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної 
комiсiї).

По 23-му питанню порядку денного (Внесення змiн до Статуту Това-
риства та затвердження його в нової редакцiї.) Голова зборiв Гудов К.В. 
запропонував в зв'язку зi змiною типу товариства з ПАТ на ПрАТ, змiни 
найменування Товариства та з метою приведення Статуту у 
вiдповiднiсть до дiючого законодавства запропонував проголосувати за 
проект рiшення, який акцiонери вбачають у бюлетенi № 23 для 
голосування,голосується бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися.Акцiонери та їх представники голосували шляхом 
пiдняття бюлетеня № 23 та його заповнення 24.04.2017 р:«ЗА»: 3289253 
голосiв, що дорiвнює 61,75 %, що є менше як три четвертi вiд зареє-
строваних та голосуючих на Зборах акцiй,«ПРОТИ»: 2036216 голосiв, 
що дорiвнює 0% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй, 
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих на Збо-
рах акцiонерiв.«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 1137 
голосiв, що дорiвнює 0,02 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Збо-
рах акцiй,.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI»: 0 голосiв, що 
дорiвнює 0 % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. 
Рiшення НЕ прийнято (Протокол №1 про пiдсумки голосування лiчильної 
комiсiї).

По 24-му питанню порядку денного (Затвердження в нової редакцiї 
Положень Товариства про загальнi збори, про наглядову раду, про 
правлiння, про ревiзiйну комiсiю.) Голова зборiв Гудов К.В. запропонував 
в зв'язку зi змiною типу товариства з ПАТ на ПрАТ, змiни найменування 
Товариства та з метою приведення Статуту у вiдповiднiсть до дiючого за-
конодавства запропонував прийняти Положення Товариства у 
вiдповiднiсть до прийнятого Статуту та проголосувати за прийняття По-
ложень Товариства у нової редакцiї.Акцiонери та їх представники голосу-
вали шляхом пiдняття бюлетеня № 24 та його заповнення 24.04.2017 р: 
«ЗА»: 10214 голосiв, що дорiвнює 0,19 % зареєстрованих та голосуючих 
на Зборах акцiй,«ПРОТИ»: 5316392 голосiв, що дорiвнює 99,81 % зареє-
строваних та голосуючих на Зборах акцiй, «УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосiв, 
що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй. «ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ»: 0 голосiв, що дорiвнює 
0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй.«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 
ГОЛОСУВАННI» 0 голосiв, що дорiвнює 0 % зареєстрованих та голосую-
чих на Зборах акцiй.Рiшення НЕ прийнято (Протокол №1 про пiдсумки 
голосування лiчильної комiсiї).На час остаточного пiдрахунку голосiв по 
питанню порядку денного голова зборiв оголосив перерву на 1 годину. 
Пiсля оголошення результатiв голосування по питаннях порядку денного 
збори закiнчили свою роботу.

Голова Загальних зборiв ______________________ / Гудов К.В./
Секретар Загальних зборiв ______________________ /Лакiза О.Є./
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2017 рік (тис.грн):

Найменування показника період
Звітній Попередній

Усього активів 186 707 211726
Основні засоби 72 396 75668
Запаси 4 812 5322
Сумарна дебіторська заборгованість 23 852 24227
Гроші та їх еквівалент 2 425 22599
Нерозподілений прибуток 133 722 127117
Власний капітал 137 517 130912
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 477 1477
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 35030 55694
Поточні зобов’язання і забезпечення 14 160 22284
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

6 605 11303

Середньорічна кількість акцій (шт.)  5909832  5909832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію,(грн.)

1.50 1.91
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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 «СТРАХО-

ВА КОМПАНIя «ГРIНВуД лАЙФ IНШуРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 34981210
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 52-Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 222-69-39 д/н
5. Електронна поштова адреса: info@gli.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 25.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Любомiров Сергiй Олегович (паспорт: 
серiя номер виданий р. ), який займав посаду Голова Ревiзiйної комiсiї, припи-
нив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
1 рiк 1 мiс.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Iнша особа на посаду не обиралась у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо 
кандидатiв на посаду. Прийнято рiшення про те, що на час вiдсутностi Ревiзiйної 
комiсiї перевiрки будуть здiйснюватися незалежними аудиторами.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв 25.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Леута Анастасiя Анатолiївна (паспорт: 
серiя номер виданий р. ), яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, припини-
ла повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,96%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 106 000,00 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: 1 рiк 1 мiс.. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Iнша особа на посаду не обиралась у зв'язку iз вiдсутнiстю 
пропозицiй щодо кандидатiв на посаду. Прийнято рiшення про те, що на час 
вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї перевiрки будуть здiйснюватися незалежними 
 аудиторами.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 25.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Бiленко Андрiй Володимирович (паспорт: 
серiя номер виданий р. ), який займав посаду Член Ревiзiйної комiсiї, припинив 
повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 
рiк 1 мiс.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Iнша особа на посаду не обиралась у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо 
кандидатiв на посаду. Прийнято рiшення про те, що на час вiдсутностi Ревiзiйної 
комiсiї перевiрки будуть здiйснюватися незалежними аудиторами.

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 Бобан Борiслав
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00383780
3. Місцезнаходження: 21100, місто Вінниця, провулок Островського, бу-

динок 21.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 27-40-19
5. Електронна поштова адреса: par@00383780.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00383780.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 

1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Вінницький дослідний завод». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні 

збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення То-
вариством значних правочинів, в період з 24.04.2018 р. по 24.04.2019 р. 
(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (харак-
тером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (май-
нових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших догово-
рів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) 
Товариства та/або забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; 
купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення пра-
ва вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські 
правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає 
будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних право-
чинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня 
згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 ко-
пійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 72 343 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 138,23%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 439496859 шт; кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 439496859 голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 439496859 голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня  - 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 Директор Дідичук О.С. 24.04.2018 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство
«Вінницький дослідний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00383780
3. Місцезнаходження: 21100, місто Вінниця, провулок Островського, бу-

динок 21.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 27-40-19
5. Електронна поштова адреса: par@00383780.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00383780.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 

1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Вінницький дослідний завод». 
3. Предмет правочину: договір поставки №898 з Державним підприєм-

ством спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
4. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-

значена відповідно до законодавства: 50 000,00 тис.грн;
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності: 72 343,00 тис.грн.
6. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): - 69,12 %. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 439496859 шт; 
- кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 

439496859 голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 439496859 голо-

сів; 
- кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення - 0. 
8.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 

не передбачені законодавством, а визначені статутом Товариства – від-
сутні.

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 Директор Дідичук О.С. 24.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВІННИЦЬКИЙ ДОСлІДНИЙ ЗАВОД»



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IЗМАЇлЬСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ 
«ДуНАЙСуДНОСЕРВIС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00463119
3. Місцезнаходження емітента 68600 Одеська обл. м.Iзмаїл 

вул. Нахiмова, буд.232
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04841-71953 04841-

71953
5. Електронна поштова адреса емітента: irp@izmdss.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.irp.od.ua
7. Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення

дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 24.04.2018р.

найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-
ри Товариства

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: укла-
дання Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством 

протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення, за 
якими ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є предметом кожного 
такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або 
перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 
офiцiйно оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, при цьому 
сукупна вартiсть по кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, не повинна 
перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної офiцiйно оприлюдненої фiнансової звiтностi, а саме: - правочи-
ни, якi будуть пов'язанi з господарською (виробничою) дiяльнiстю Товари-
ства згiдно iз його Статутом; - правочини щодо надання фiнансової 
допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитiв; - правочини щодо 
отримання фiнансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав 
(iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 21597 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 21597 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 100%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 4910708шт., кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 4830800 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
4830800 шт. та «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

3.2. Найменування посади.
Начальник порту ____________ Марцинюк Сергiй Всеволодович
  М.П.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ПОбуТОВОЇ ТА 
ПРОМИСлОВОЇ ХIМIЇ"

2. Код за ЄДРПОУ 19263676
3. Місцезнаходження 03170, Київ, Янтарна, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5037816 (044)5037816
5. Електронна поштова адреса t.petryna@chistunya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://19263676.infosite.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 23.04.2018р. Черговими загальними зборами 

акцiонерiв 23.04.2018р. (протокол №23-04/2018) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. 

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Волинця Данила 
Мефодiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 
надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (прото-
кол №23-04/2018 вiд 23.04.2018р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової 
ради. Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 
15,4936%.Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. До призначен-
ня протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Член Наглядової ради 
ПрАТ IК «IТТ-IНВЕСТ», Радник Генерального директора з економiчних пи-
тань ТОВ КУА «IТТ- МЕНЕДЖМЕНТ». Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дата прийняття рiшення: 23.04.2018р. Черговими загальними зборами 
акцiонерiв 23.04.2018р. (протокол №23-04/2018) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Архипенка Сергiя 
Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 
надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (прото-
кол №23-04/2018 вiд 23.04.2018р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової 
ради. Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 
33,4924%. Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дата прийняття рiшення: 23.04.2018р. Черговими загальними зборами 
акцiонерiв 23.04.2018р. (протокол №23-04/2018) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Мiщенка Сергiя 
Олександровича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою 
не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (про-
токол №23-04/2018 вiд 23.04.2018р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової 

ради. Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 
15,4936%. Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дата прийняття рiшення: 23.04.2018р. Черговими загальними зборами 
акцiонерiв 23.04.2018р. (протокол №23-04/2018) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. 

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Волинця Данила 
Мефодiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 
надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (прото-
кол №23-04/2018 вiд 23.04.2018р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової 
ради. Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 
15,4936%. Призначено строком на 1 рiк. До призначення протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймав посади: Член Наглядової ради ПрАТ IК «IТТ-IНВЕСТ», 
Радник Генерального директора з економiчних питань ТОВ КУА «IТТ- МЕ-
НЕДЖМЕНТ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Голова Наглядової ради є акцiонером товари-
ства.

Дата прийняття рiшення: 23.04.2018р. Черговими загальними зборами 
акцiонерiв 23.04.2018р. (протокол №23-04/2018) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Архипенка Сергiя Миколайо-
вича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), 
на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№23-04/2018 вiд 23.04.2018р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. 
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 33,4924%. При-
значено строком на 1 рiк. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав посади: Голова Наглядової ради ПАТ «Фiрма Київздрав-
реконструкцiя». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є акцiонером товариства.

Дата прийняття рiшення: 23.04.2018р. Черговими загальними зборами 
акцiонерiв 23.04.2018р. (протокол №23-04/2018) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Мiщенка Сергiя Олександро-
вича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), 
на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№23-04/2018 вiд 23.04.2018р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. 
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 15,4936%. 
Призначено строком на 1 рiк. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав посади: Голова ТОВ «Iлта», Голова Наглядової ради ПрАТ IК «IТТ-
IНВЕСТ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Член Наглядової ради є акцiонером товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Титула Вiктор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. За-
гальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМЕНIВСЬКЕ 
АТП-15345» 2. Код за ЄДРПОУ 03118191 3. Місцезнаходження 38200, Пол-
тавська обл.,смт. Семенiвка, вул. Воїнiв Iнтернацiоналiстiв 170 4. Міжміський 
код, телефон та факс 0241 91320 0241 91320 5. Електронна поштова адреса 
03118191@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації semenivka.at24.com.ua 
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення Загаль-
ними зборами акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 20.04.2018 року) прийняте 
рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на вчинення (укладання) 
Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом (характером) яких є: 
одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в за-
ставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань 
будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого 
майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та 
лiзингу; договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських 
договорiв, експортних та iмпортних договорiв, надання послуг Товариством. 

Вартiсть активiв емiтента 75,3 тис. грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 3000 тис. грн.
Спiввiдношення 3984,10 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 684;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 

1 684; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
1 684; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Директор Руденко Василь Іванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. За-
гальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СЕМЕНIВСЬКЕ АТП-15345» 2. Код за ЄДРПОУ 03118191 
3. Місцезнаходження 38200, Полтавська обл.,смт. Семенiвка, вул. Воїнiв 
Iнтернацiоналiстiв 170 4. Міжміський код, телефон та факс 0241 91320 0241 
91320 5. Електронна поштова адреса 03118191@at24.com.ua 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації semenivka.at24.com.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення Вiдповiдно до 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства 
«Семенiвське АТП-15345», протокол № 1/18 вiд 20.04.2018 року у зв’язку iз 
закiнченням термiну повноважень припиненi повноваження:

голова Наглядової ради – Мокляк Володимир Якович згоди посадової осо-

би на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє част-
кою в статутному капiталi в розмiрi 84,20 %, 1684грн.Особа перебувала на 
посадi з 24.04.2015р. по 20.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

член Наглядової ради – Мокляк Вадим Володимирович згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi. Особа перебувала на посадi з 24.04.2015р. по 
20.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

член Наглядової ради – Безручко Лариса Семенiвна згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє част-
кою в статутному капiталi. Особа перебувала на посадi з 24.04.2015р. по 
20.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного 
товариства «Семенiвське АТП-15345», протокол № 1/18 вiд 20.04.2018 року у 
зв’язку з обранням членiв Наглядової ради обрано:

член Наглядової ради – Мокляк Володимир Якович згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою 
в статутному капiталi в розмiрi 84,20 %, 1684грн. Попередньо займав посади: 
директор СФГ «Дослiдне», голова Наглядової ради ПрАТ «Семенiвське 
АТП -15345». Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

член Наглядової ради – Мокляк Вадим Володимирович згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi представник акцiонера Мокляка Володимира 
Яковича, володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 84,20 %, 1684грн. По-
передньо займав посади: заступник директора СФГ «Дослiдне», член Наглядо-
вої ради ПрАТ «Семенiвське АТП -15345». Особа обрана повторно на посаду 
термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

член Наглядової ради – Мала Юлiя Володимирiвна, згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє част-
кою в статутному капiталi, представник акцiонера Мокляка Володимира Якови-
ча, володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 84,20 %,1684грн. Попере-
дньо займала посаду: директор ДП «Шанс –АТП». Особа обрана вперше на 
посаду термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «Семенiвське АТП-15345» 
протокол № б/н вiд 20.04.2018р., обрано:

голова Наглядової ради Мокляк Володимир Якович згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою 
в статутному капiталi в розмiрi 84,20 %,1684грн. Попередньо займав посади: 
директор СФГ «Дослiдне», голова Наглядової ради ПрАТ «Семенiвське 
АТП-15345». Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Директор Руденко Василь Iванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
1. Повне найменування емітента: ПублІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

 ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30165577 3. Місцезнаходження: 24321, 

Вінницька обл., м.Ладижин, вул.Хлібозаводська, буд 2-г  4. Міжміський код, те-
лефон та факс: 0432329250 5. Електронна поштова адреса: v.kalevich@ld.
enzim.biz 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.ferment.tdbiopreparat.ru  

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 
Зміст інформації:
Дата змiни – 24.04.2018 року
Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018 року 

(Протокол №4 вiд 24.04.18) припинено повноваження члена Наглядової ради 
Скорохода Валерiя Володимировича в зв»язку з закiнченням термiну, на який 
було обрано посадову особу. Згоди на розкриття паспортних даних не надано; 
протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади: член на-
глядової ради ПрАТ «ФармБiоТехIнвест», голова ради директорiв ПрАТ «Ен-
зим», директор ПП «Компанiя «Санфло» (за сумiсництвом), директор ДП «Ен-
зим» (за сумiсництвом), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр паке-
та акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 0. Обраний до складу Наглядової 
ради позачерговими зборами акцiонерiв вiд 05.04.2017 року (Протокол №1 вiд 
05.04.17) обрано строком на 1 рiк Представник акцiонера- ПП «Компанiя «Сан-
фло», який є власником пакета акцiй Товариства – 49,999989%.

Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018 року 
(Протокол №4 вiд 24.04.18) припинено повноваження члена Наглядової ради 
Курочкiна Володимира Iвановича в зв»язку iз закiнченням термiну, на який було 
обрано посадову особ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останнiх 
п»яти рокiв працював менеджером з логiстики в ТОВ «Сєвєрсталь України», 
електриком в Львiвобленерго. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 
0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 0. Обраний до скла-
ду Наглядової ради позачерговими зборами акцiонерiв вiд 05.04.2017 року 
(Протокол №1 вiд 05.04.17) обрано строком на 1 рiк. 

Представник акцiонера- ПП «Компанiя «Санфло», який є власником пакета 
акцiй Товариства – 49,999989%.року. 

Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018 року 
(Протокол №4 вiд 24.04.18) обрано строком на 3 роки на посаду Голови Нагля-
дової ради Скорохода Валерiя Володимировича. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано; протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала 
наступнi посади: член наглядової ради ПрАТ «ФармБiоТехIнвест», голова ради 
директорiв ПрАТ «Ензим», директор ПП «Компанiя

«Санфло» (за сумiсництвом), директор ДП «Ензим» (за сумiсництвом), не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки в 
статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, кий належать 
цiй особi – 0. Представник акцiонера- ПП «Компанiя «Санфло», який є власни-
ком пакета акцiй Товариства – 49,999989%.

Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018 року 
(Протокол №4 вiд 24.04.18) обрано строком на 1 рiк на посаду члена Наглядо-
вої ради Курочкiна Володимира Iвановича. Непогашеноїи судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Протягом останнiх п»яти рокiв працював менеджером з логiстики в 
ТОВ «Сєвєрсталь України», електриком в Львiвобленерго. Розмiр частки в ста-
тутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi – 0. Представник акцiонера- ПП «Компанiя «Санфло», який є власником 
пакета акцiй Товариства – 49,999989%.

Генеральний директор __________________ Поблоцький В.Ю.
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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 
«УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00110177
3. Місцезнаходження: 11563 Житомирська область, Коростен-

ський р-н с. Гулянка, вул. Молодіжна, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142 55907, 04142 55907
5. Електронна поштова адреса: depozit@ukbm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukbm.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів - 25.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні 

збори акціонерів.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру - 

укладання кредитних договорів з банківським установами та будь-які 
інші значні правочини з іншими суб'єктами господарювання.

Гранична сукупна вартість правочинів - 150 мільйонів гривень. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 64857,00 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) - 
231,2%.

Загальна кількість голосуючих акцій -14 412 234 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 14 411 664 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня - 14 411 664 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0 шт.

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  Вербицький В.П.
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«уШИЦЬКИЙ КОМбІНАТ буДІВЕлЬНИХ МАТЕРІАлІВ» 

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС-ЖИТТЯ», 
33833231м. Київ , Шевченкiвський, 01034, м. Київ, вул. О. Гончара, 41А 
(044) 235-25-00,

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.ugpp-life.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ау-
дитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РIАЛ АУ-
ДИТ», 38013592

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство) Вид – річні, дата проведення - 
22.04.2017 р., кворум 99,98%

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 
лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) прове-
дення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Розгляд 
звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Розгляд звiту Наглядової 
Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 6. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7. Розгляд звiту 
Служби внутрiшнього аудиту за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 8. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2016 рiк. 9. Про затвердження розподiлу прибутку i 
збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Змiна типу Товариства. 11. Змiна 
найменування Товариства. 12. Внесення змiн та доповнень до Стату-
ту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї Особи, що по-
давали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори склика-
но Наглядовою радою, порядок денний та проекти рiшень 
запропонованi Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. 
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
збори рiчнi. 

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчильну 
комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Обрано Голову та секретаря зборiв. 
3. Затверджено регламент (порядок) проведення зборiв. 4. Затвер-
джено звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк. 5. Затвер-
джено звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 6. Затверджено 
звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7. Затверджено звiт 
Служби внутрiшнього аудиту Товариства за 2016 рiк. 8. Затверджено 

рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк (рiчний фiнансовий 
звiт та баланс). 9. Прийнято рiшення дивiденди не нараховувати та не 
виплачувати, а отриманi збитки у сумi 293 тис. грн. покрити за рахунок 
прибутку минулих перiодiв. 10. Прийнято рiшення змiнити тип Товари-
ства з публiчного на приватне. 11. Прийнято рiшення змiнити найме-
нування Товариства у зв'язку iз змiною типу. 12. Прийнято рiшення 
про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї, визначено осiб, уповноважених на пiдписання та 
реєстрацiю нової редакцiї Статуту. Причини, чому загальнi збори не 
вiдбулися: збори вiдбулись.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15635 16507
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 27
Довгострокові фінансові інвестиції 258 258
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 12986 13739
Грошові кошти та їх еквіваленти 2245 2310
Власний капітал 14901 15868
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1376 -409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 55 53
Поточні зобов'язання і забезпечення 679 586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-6.45 -1.95

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

-6.45 -1.95

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 150000 150000
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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНIя «уКРГАЗПРОМПОлIС-жИТТя»
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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 в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕуРОПА.уА СЕРВІС» ,
код ЄДРПОУ 37965227
тел. 032 232 88 25

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

25.04.2018 р.

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

www.europa-ua.com

Голова Правління
Пащенко Д.О.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕуРОПА.уА» , 
код ЄДРПОУ 37965211, 
тел. 032 232 88 25

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

25.04.2018 р.

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

www.europa-ua.com

Голова Правління
Пащенко Д.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Аграрно-виробниче пiдприємство «Содружество»

2. Код за ЄДРПОУ: 13438169
3. Місцезнаходження: 52005, смт.Слобожаньке Днiпровський район 

Днiпропетровська область, вул.8 Березня б.23
4. Міжміський код, телефон та факс: 0567538910, 0567538521
5. Електронна поштова адреса: sodr@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://13438169.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів та значних правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 800000 25397 3150
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв , що вiдбулися 25.04.2018р., попередньо нада-
но згоду на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися Товариством по 24 квiтня 
2019 року включно, наступного характеру: Угоди (змiни до них) будiвельного 
пiдряду з граничною сукупною вартiстю в розмiрi 800 мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй дорiвнює кiлькостi голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах, та дорiвнює кiлькостi го-
лосуючих акцiй, що проголосували "за"прийняття рiшення i складає 2675 
акцiй
2 25.04.2018 100000 25397 394
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв , що вiдбулися 25.04.2018р., попередньо нада-
но згоду на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися Товариством по 24 квiтня 
2019 року включно, наступного характеру: Угоди (змiни до них) надання 
або отримання позики або фiнансової допомоги з граничною сукупною 
вартiстю в розмiрi 100 мiльйонiв гривень.Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй дорiвнює кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах, та дорiвнює кiлькостi голосуючих акцiй, що проголосу-
вали "за"прийняття рiшення i складає 2675 акцiй
3 25.04.2018 800000 25397 3150
Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв , що вiдбулися 25.04.2018р., попередньо нада-
но згоду на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися Товариством по 24 квiтня 
2019 року включно, наступного характеру:Угоди (змiни до них) спiльної 
дiяльностi з граничною сукупною вартiстю в розмiрi 800 мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй дорiвнює кiлькостi голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах, та дорiвнює кiлькостi го-
лосуючих акцiй, що проголосували "за"прийняття рiшення i складає 2675 
акцiй
4 25.04.2018 800000 25397 3150
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв , що вiдбулися 25.04.2018р., попередньо нада-
но згоду на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися Товариством по 24 квiтня 
2019 року включно, наступного характеру:Угоди (змiни до них) забудови з 
граничною сукупною вартiстю в розмiрi 800 мiльйонiв гривеньнь.Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй дорiвнює кiлькостi голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, та дорiвнює кiлькостi голо-
суючих акцiй, що проголосували "за"прийняття рiшення i складає 2675 
акцiй
5 25.04.2018 100000 25397 394
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв , що вiдбулися 25.04.2018р., попередньо нада-
но згоду на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися Товариством по 24 квiтня 
2019 року включно, наступного характеру:Угоди (змiни до них) поставки, 
купiвлi/продажу майна або товару з граничною сукупною вартiстю в розмiрi 
100 мiльйонiв гривень.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй дорiвнює 
кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах, та дорiвнює кiлькостi голосуючих акцiй, що проголосували 
"за"прийняття рiшення i складає 2675 акцiй
6 25.04.2018 100000 25397 394
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв , що вiдбулися 25.04.2018р., попередньо нада-
но згоду на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися Товариством по 24 квiтня 
2019 року включно, наступного характеру:Отримання банкiвської гарантiї 
або кредиту з граничною сукупною вартiстю в розмiрi 100 мiльйонiв гри-
вень.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй дорiвнює кiлькостi голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, та дорiвнює 
кiлькостi голосуючих акцiй, що проголосували "за"прийняття рiшення i 
складає 2675 акцiй

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  Кононов Володимир Iванович
   М.П.  26.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АГРАРНО-ВИРОбНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «СОДРужЕСТВО»
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Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФIРМА «АВIАIНВЕСТ», 21631911, 03151, 
Київ, вул. Волинська, 65, (044) 390-51-29; 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
25.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://f_aviainvest.informs.net.ua/; 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг-Аудит», 32736376 

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів: річні. Дата прове-
дення 29.04.2017. Кворум зборів: 98,434927%. Порядок денний: 1) Обрання 
лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення загальних зборiв, за-
твердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 2) Об-
рання Голови та секретаря загальних зборiв. 3) Звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження 
основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк, при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5) Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
6) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 7) Затверджен-
ня порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 8) Про 
змiну типу товариства - з публiчного на приватне, у вiдповiдностi до Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства» та затвердження найменування Товариства. 
9) Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання нової 
редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо його державної реєстрацiї. 10) Про вне-
сення та затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства, 
шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання 
внутрiшнiх положень Товариства. 11) Припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. 12) Обрання членiв Наглядової ради Това-
риства. 13) Затвердження контрактiв, що будуть укладатись з членами Наглядо-
вої ради. Надання повноважень на пiдписання контрактiв з Членами Наглядової 
Ради. 14) Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 15) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16) Затвердження 
договорiв, що будуть укладатись з членами Ревiзiйної комiсiї. Надання повнова-
жень на пiдписання договорiв з Членами Ревiзiйної комiсiї. 17) Затвердження 
укладених правочинiв. 18) Попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв. Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi: Затвердити Звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Затвердити Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Затвердити Звiт та висновки аудитора 
за 2016 рiк. Затвердити баланс станом на 31.12.2016 р. та звiт про фiнансовi ре-
зультати Товариства за 2016 рiк. Направити чистий прибуток, отриманий за ре-
зультатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р., на роз-
виток Товариства. Не змiнювати тип Товариства з публiчного на приватне та не 
затверджувати нове найменування Товариства, а у зв’язку зi змiнами у 
законодавствi, розглянути дане питання Порядку денного на позачергових за-
гальних зборах Товариства за необхiдностi. Не вносити змiни та доповнення до 

Статуту Товариства, залишити Статут Товариства в дiючiй редакцiї. Не вносити 
змiни та доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства, залишити внутрiшнi 
Положення Товариства в дiючих редакцiях. Припинити повноваження членiв 
Наглядової ради Товариства у складi: Голова Наглядової ради – ТОВ «ЛIКОР»; 
Член Наглядової ради – Новiков Владислав Олександрович; Член Наглядової 
ради – Москалюк Вiктор Миколайович. Обрати Наглядову раду Товариства у 
складi: Лисенка Олександра Володимировича (представник акцiонера 
ТОВ «ЛIКОР», Директор), Новiкова Владислава Олександровича (представник 
акцiонера ТОВ «ЛIКОР» за довiренiстю), Москалюка Вiктора Миколайовича 
(представник акцiонера Мхитарян Астхик Нверовни за довiренiстю).1. Затвер-
дити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства, що укладаються 
з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати повноваження Головi 
правлiння Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради Товари-
ства. У зв’язку з тим, що Ревiзiйна комiсiя не обиралась, повноваження Ревiзiйної 
комiсiї Товариства не припиняються. Не обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства. 
Не затверджувати договори, у зв’язку з не обранням членiв Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. Затвердити правочини, укладенi Товариством в перiод з 24 травня 
2016 року до 29 квiтня 2017 року. Попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, пору-
ки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), що бу-
дуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних за-
гальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 50 % вартостi активiв за даними 
рiчної звiтностi за 2016 рiк за умови їх погодження/затвердження/схвалення На-
глядовою радою Товариства. 2. Уповноважити на пiдписання значних правочинiв 
вiд iменi Товариства в.о. Голови правлiння Товариства, або уповноважену осо-
бу, що дiє на пiдставi довiреностi та визначена рiшенням Наглядової ради Това-
риства щодо погодження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не прий малось
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 19856 19407
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10535 11431
Довгострокові фінансові інвестиції 108 108
Запаси 1267 1324
Сумарна дебіторська заборгованість 1459 249
Грошові кошти та їх еквіваленти 692 368
Власний капітал 648 -1333
Статутний капітал 2100 2100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5687 -7668
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 19208 20740
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.) 1400000 1400000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДуНАЙСуДНО-
РЕМОНТ", 35855645, 68600 Одеська 
область мiсто Iзмаїл, 
вул. Судноремонтникiв, буд.1, 0484139160

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

25.04.2018р.

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

www.idsr.com.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"IЗМАЇлЬСЬКИЙ РIЧКОВИЙ 
ПОРТ "ДуНАЙСуДНО-
СЕРВIС", 00463119, 68600 Одеська 
область м.Iзмаїл  
вул.Нахiмова буд.232, (04841) 7-06-27

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

25.04.2018р.

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

www.irp.od.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІя «IНТЕР-ПОлIС»

за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство Страхова 
компанія «IНТЕР-ПОЛIС», 19350062 
01033, мiсто Київ, Голосiївський, Володи-
мирська (044) 287 43 05

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

24.04.2018

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

www.inter-policy.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фірма «Лисенко», 35796588 

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

Загальні Збори Акцiонерiв 20.04.2018р. по-
рядок денний: 1.Обрання робочих органів та 
затвердження регламенту зборів. 2.Затвер-
дження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування на загальних збо-
рах. 3.Розгляд звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік, та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради Товариства. 4.Розгляд звіту 
Правління Товариства за 2017 рік, та затвер-
дження заходів за результатами його розгля-
ду. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Правління Товариства. 
5. За твердження звіту та висновків Ревізора 
Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-
риства. 6.Розгляд висновків зовнішнього ау-
диту за 2017 рік, та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. 7.Затвердження 
річного звіту Товариства за 2017 рік. 8.Розпо-
діл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
9.Затвердження розміру річних дивідендів. 
10.Прийняття рішення про припинення по-
вноважень Ревізора Товариства. 11.Обрання 
Ревізора Товариства. 12.Внесення змін до 
Статуту Товариства. 13.Внесення змін до по-
ложення Товариства «Про Наглядову раду». 
14.Затвердження принципів (кодексу) корпо-
ративного управління Товариства. 

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

33661.39 - 645596.50 -

Нарахувані диві-
денди на одну ак-
цію, грн.

0.6252 - 26.37 -

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

33661.39 - 645596.50 -

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання диві-
дендів

11.06.2018 - 23.06.2017 -

Дата виплати 
дивідендів

до 
01.07.2018р.

- до 
01.07.2017р.

-

Опис За результатами звітного періоду рішення щодо виплати 
дивідендів прийнято на Загальних Зборах Акцiонерiв 
20.04.2018р. Виплатити дивiденди за 2017 рiк в розмiрi 
33 661 (тридцять три тисячi шiстсот шiстдесят одна) грн. 
39 коп., встановити розмiр дивiдендiв 0,6252 (нуль) грн. 
на кожну належну акцiонеру акцiю. Виплату дивiдендiв 
провести у безготiвковiй формi в строки, встановленi за-
конодавством, зокрема здiйснити виплату дивiдендiв до 
01.07.2018 року. Виплату здiйснювати на пiдставi перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складе-
ним на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, в 
порядку, встановленому законодавством про депозитар-
ну систему України.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 91681 92636
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19580 19672
Довгострокові фінансові інвестиції 17192 17596
Запаси 149 121
Сумарна дебіторська заборгованість 13031 13640
Грошові кошти та їх еквіваленти 32707 31838
Власний капітал 71551 72152
Статутний капітал 16152 7350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5423 6024
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7033 8874
Поточні зобов'язання і забезпечення 13097 11610
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1.83673 52.73469

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

1.83673 52.73469

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 24500 24500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом 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.

Голова Правління (Генеральний директор)  бурлаєнко С.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «бРАЇлІВСЬКА бАЗА ЗбЕРІГАННя 
ТА РЕАлІЗАЦІЇ ЗАСОбІВ ЗАХИСТу РОСлИН»

2. Код за ЄДРПОУ: 04762586 3. Місцезнаходження: 23130, Вінницька 
область, Жмеринський район, селище міського типу Браїлів. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (04332) 33890. 5. Електронна поштова адреса: 
par@04762586.pat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації : 
http:// www.04762586.pat.ua 7 Вид особливої інформації: зміна власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерно-
го товариства (крім публічного акціонерного товариства).

ІІ. Текст повідомлення. 25 квітня 2018 року із переліку акціонерів які 
мають право на участь в Загальних зборах, наданого ПАТ «Національний 
депозитарій України», Емітент отримав інформацію про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих іменних акцій акціонер-
ного товариства, а саме:

1 пакет акцій юридичної особи Регіональне відділення Фонду державного 
майна по Вінницькій області, код ЄДРПОУ 13327990, місцезнаходження: 
21018, м. Вінниця, вулиця Гоголя, 10, у власності якої знаходилось 23968776 
шт. простих іменних акцій, що становило 48,993% статутного капіталу Товари-
ства (100% голосуючих акцій) зменшився на 23968776 шт. простих іменних і 
став дорівнювати нулю.

2 пакет юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрі-
ко Файн Кемікалс», код ЄДРПОУ 39081417, місцезнаходження : 08324, Київ-
ська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Центральна, будинок 21, 
офіс 7, у власності якої знаходилось 0 шт. простих іменних акцій, що станови-
ло 0% статутного капіталу Товариства (0% голосуючих акцій) збільшився на 
23968776 штук простих іменних акцій, що становить 48,993 % статутного капі-
талу (100% голосуючих акцій) і став дорівнювати 23968776 штук простих 
іменних акцій, що становить 48,993 % статутного капіталу Товариства (100% 
голосуючих акцій).

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Директор Ткачук В.І.  25.04.2018 року
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»;

2. Код за ЄДРПОУ 21660999
3. Місцезнаходження 01004 м.Київ бульвар Т,ШЕВЧЕНКА/вул.ПУШКІН-

СЬКА 5-7/29
4. Міжміський код, телефон та факс 044 244 12 23 044 279 28-14
5. Електронна поштова адреса blv@premier-palace.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.premier-palace.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – припинено повнова-
ження Голови Наглядової ради Болотова Олега Олександровича. Фізична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє 
0,00000 % Статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 19.05.2017р.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – припинено повнова-
ження Члена Наглядової ради Іноземцевої Тетяни Валеріївни. Фізична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє 0,00 % 
Статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Перебував на посаді з 19.05.2017р.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Козік Ганни Юріївни.Фізична особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє 0,00 % Статутного 
капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Перебував на посаді з 19.05.2017р.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Домбровської Анастасії Олександрівни.Фі-
зична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє 
0,00 % Статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 19.05.2017р.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Любар Тетяни Мизхайлівни.Фізична особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє0,00 % Ста-
тутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Перебував на посаді з 19.05.2017р.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОТЕЛЬ«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) та рішенням Наглядової ради від 
23.04.2018р.прийнято рішення – обрати Болотова Олега Олександрови-

ча - акціонера Товариства. Відповідно до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИЧТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» та положення про 
Наглядову раду. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з 
числа членів Наглядової ради.Фізична особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних, володіє 0,000 % Статутного капіталу емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші по-
сади які займала протягом останніх 5 років: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «ВС «ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ» - Віце- президент з готель-
ного бізнесу.

Строк на який обрано- терміном на три роки.
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – обрати членом Нагля-
дової ради Любар Тетяну Михайлівну- акціонера Товариства.Фізична осо-
ба не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє 0,0000 % 
Статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Інші посади які займала протягом останніх 5 років: 
ТОВ « ВС «Енерджі Інтернейшнл Украна» провідний фахівець відділу кор-
поративних відносин.

Строк на який обрано- терміном на три роки.
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – обрати члена Наглядо-
вої ради Козік Ганну Юріївну - представника акціонера PUMORI 
ENTERPRISES INVESTMENTS LIMITED.Фізична особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних, володіє0,00 % Статутного капіталу емі-
тента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади які займала протягом останніх 5 років: ТОВ «ПРЕМ’ЄР ІН-
ТЕРНШНЛ» заст. директора з кадрових питань побуту.Строк на який обра-
но- терміном на три роки.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – обрати члена Наглядо-
вої ради Іноземцеву Тетяну Юріївну - представника акціонера PUMORI 
ENTERPRISES INVESTMENTS LIMITED

Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, 
володіє 0,00 % Статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади які займала протягом 
останніх 5 років:ТОВ «Прем’єр Інтерншнл» директор з управління персо-
налу.Строк на який обрано- терміном на три роки.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» , які відбулися 23 квітня 2018р. 
(протокол б/н від 23.04.2018р.) прийнято рішення – обрати члена Наглядо-
вої ради Домбровську Анастасію Олександрівну - представника акціонера 
PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LIMITED.

Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, 
володіє 0,000 % Статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади які займала протягом 
останніх 5 років: ТОВ «Прем’єр Інтерншнл» з 2013 по 2015 - старший фахі-
вець з електронної комерції, з 2015-начальник відділу реклами та марке-
тингу.

Строк на який обрано- терміном на три роки.
III. Підпис 

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

 Генеральний директор  бондарук М.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕлЬ «ПРЕМ’ЄР ПАлАЦ»

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента Вiдкрите акцiонерне товариство «Гайворонський комбiнат 
хлiбопродуктiв», 00951913, 26300, Кiровоградська область, Гайворон-
ський р/н., м. Гайворон, вул. Воєводiна, буд. 1, 380504870976

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію http://gajworon_khp.emitents.net.ua/ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Приватна аудиторська фірма «АС-АуДИТ», 23099001

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

Протягом 2015-2017 рокiв не було можливостi скликати Вищiй орган 
управлiння Товариства - Збори, через складнощi, пов'язанi з 
вiдновленням реєстру акцiонерiв пiсля того, як Товариство вiдновило 
свою платоспроможнiсть пiсля процедури банкротства (2006-2015р.р.). 
В процедурi банкрутства було продано всю матерiально-технiчну базу 
Товариства, тобто воно не має змоги проваджувати свою дiяльнiсть 
вiдповiдно до видiв економiчної дiяльностi, якi були передбаченi Стату-
том. З тiєї ж самої причинi (не проведення зборiв акцiонерiв), вiдсутня 
можливiсть зареєструвати змiни до установчих документiв Товариства, 
прийняти рiшення щодо подальшого функцiонування Товариства в до-
сяжному майбутньому, вибрати правлiння Товариства та органи, якi 
здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товари-
ства. 

6. Інформація про дивіденди Дивіденди за звітний рік не нарахову-
вались, так як не проводяться збори акціонерів.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМбIНАТ ХлIбОПРОДуКТIВ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Козельщинський райагропостач», 00906516, 39132 Полтавська об-
ласть Козельщинський с.Лутовинiвка Котляревського,б.17, (05342)95428 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію agropostach.at24.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 відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Український корпоративний аудит», 33620564 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) В звiтному перiодi загальнi збори 
акцiонерiв не проводились. 

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

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕлЬщИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне 
товариство «Вiнницький 
молочний завод «Рошен», 
00418018, 21022 Вiнницька 
область . м.Вiнниця вул.
Енергетична, буд.7, (0432) 
55-70-90

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

25.04.2018 

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

http://vmz.roshen.com

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудитор-
ська фірма «Надійність», 
32473281

5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 24.04.2017 р. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Схвалення рiшення наглядової ради Товариства про затвердження по-
рядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних за-
гальних зборах. 3. Про надання повноважень Головi та Секретарю загаль-
них зборiв пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт 
Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. За-
твердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 
року. 7. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства 
за 2016 р. 9. Змiна типу Товариства. 10. Змiна найменування Товариства. 
11. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новiй редакцiї.
12. Внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй редакцiї 
внутрiшнiх положень Товариства. 13. Припинення повноважень персо-
нального складу Наглядової ради Товариства. 14. Обрання членiв Нагля-
дової ради Товариства. 15. Встановлення розмiру винагороди членiв На-
глядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових 
(трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради То-
вариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з членами Наглядової ради Товариства. 16. Припинення повноважень 
персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Розгляд питання про схвалення вчинен-
ня Товариством значного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. 
Питання щодо порядку денного були запропонованi головою Наглядової 
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку 
денного розглянутi i по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення: 1.Об-
рати Лiчильну комiсiю у складi: - Мiгулько Ольга Олександрiвна - член 
лiчильної комiсiї. - Кипоренко Свiтлана Василiвна - член лiчильної комiсiї.  - 
Устiнова Анастасiя Андрiанiвна - член лiчильної комiсiї. Припинити повно-
важення членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2. Схвалити рiшення наглядової ради вiд 27.02.2017 
року про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для го-
лосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв. 3. Надати повноважен-
ня Головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв Панчуку Олександру Микола-
йовичу та Секретарю рiчних загальних зборiв

акцiонерiв Лисенко Оленi Олександрiвнi, призначених рiшенням Наглядо-
вої ради Товариства вiдповiдно до вимог Статуту, пiдписати протокол 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердити звiт Директора Товари-
ства за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк. 6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року. 7. За-
твердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. 
8. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 р., у розмiрi 
356 тис. грн., залишити нерозподiленим. Дивiденди не нараховувати та не 
сплачувати. 9. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товари-
ства на приватне акцiонерне товариство. 10. Змiнити повне найменування 
Товариства з «ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЦЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» на «Приватне акцiонерне товариство 
«Вiнницький молочний завод «Рошен», скорочене найменування - з 
«ПАТ «ВМЗ «РОШЕН» на «ПрАТ «ВМЗ «Рошен». Приватне акцiонерне то-
вариство «Вiнницький молочний завод «Рошен» є повним правонаступни-
ком усiх прав та обов’язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВIННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН». 11.Внести змiни та допо-
внення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 
Уповноважити Директора Товариства Рощупкiна Дмитра Володимировича 
пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства 
Рощупкiна Дмитра Володимировича забезпечити проведення державної 
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 12.Внести змiни та доповнення до по-
ложень Товариства «Про Загальнi збори акцiонерiв», «Про Наглядову 
раду», «Про Директора» та «Про Ревiзiйну комiсiю» шляхом затверджен-
ня їх в новiй редакцiї. 13.Припинити повноваження наступного персональ-
ного складу Наглядової ради Товариства: 1. Май Костянтин Владиславо-
вич (представник акцiонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової 
ради Товариства. 2. Гончар Тетяна Володимирiвна (представник акцiонера 
Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства. 3. Яко-
венко Антон Вiкторович (представник акцiонера Товариства ДП «КК «РО-
ШЕН»)- член Наглядової ради Товариства. 4. Вовчановський Євген 
Iванович (представник акцiонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)- член Нагля-
дової ради Товариства. 5. Городнiчев Олексiй Петрович (представник 
акцiонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товари-
ства. 14. До складу Наглядової ради обранi: 1. Вовчановський Євген 
Iванович, представник акцiонера - ТОВ «Центрально-Європейська конди-
терська компанiя». 2. Май Костянтин Владиславович, представник 
акцiонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанiя». 
3. Яковенко Антон Вiкторович, представник акцiонера - ДП «Кондитерська 
корпорацiя «РОШЕН».
15. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої 
повноваження на безоплатнiй основi. Затвердити умови договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директо-
ра Товариства Рощупкiна Дмитра Володимировича особою, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товари-
ства. 16. Припинити повноваження наступного персонального складу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Траскiвська Ольга Анатолiївна - Голова 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. Боєва Галина Анатолiївна - член Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 3. Чаус Олена Якiвна - член Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 17. До складу Ревiзiйної комiсiї обранi: 1. Боєва Галина Анатолiївна.
2. Траскiвська Ольга Анатолiївна. 3. Чаус Олена Якiвна. 18. Затвердити 
умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Обрати Директора Товариства Рощупкiна Дмитра Володимировича, 
особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 19. Схвалити вчинення Товариством наступного зна-
чного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть: Договiр по-
ставки № 145 вiд 22.12.2014 р., який укладено з Дочiрнiм пiдприємством 
«Кондитерська корпорацiя «РОШЕН».
Позачергові загальні збори акціонерів не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЦЬКИЙ МОлОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН»
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИКАРПАТТЕХРЕСуРСИ»

Повідомлення
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне това-
риство «Прикарпаттехресурси»

2.Код ЄДРПОУ 00275866
3.Місцезнаходження 76006 м.Івано-Франківськ,вул. Гетьма-

на Сагайдачного, буд.48д
4.Міжміський код,телефон ( 034) 2567744
5.Електронна поштова адреса techresurs@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет 

http:/00275866.smida.gov.ua

II.Текст повідомлення
04 червня 2018 року за адресою м.Івано-Франківськ, вул.

Гетьмана Сагайдачного, буд.48д, поверх 2 ,кімната № 5 відбу-
дуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «Прикарпаттехресурси».

Початок зборів о 14 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів 
проводится в день проведення зборів з 13 години 00 хвилин до 
13 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів.

Дата переліку акціонерів,які мають право на участь у Збо-
рах: на 24-00 год. 29 травня 2018 року.

Перелік питань,що виносяться на голосування :
1. Про обрання лічильної комісії. 
2 Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження звіту Голови Комісії з припинення 

ПрАТ «Прикарпаттехресурси» шляхом перетворення.
4. Про результати розгляду заявлених вимог кредиторів 

ПрАТ «Прикарпаттехресурси». 
5..Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у Ста-

тутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттехресурси» , що перетворюється, на частки у Статутному 
капіталі Товариства-правонаступника.

6 .Про скасування випуску акцій та анулювання свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій у зв»язку з припиненням Приват-
ного акціонерного товариства «Прикарпаттехресурси» шляхом 
його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Прикарпаттехресурси.

7. Про затвердження Передавального акту .
8. Про визначення уповноваженої особи для підписання 

Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Прикар-
паттехресурси». 

Акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань,включених до порядку денного не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів.Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного подаються в 
письмовій формі і повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань.

Акціонер товариства має право ознайомитись з матеріала-
ми, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, в робочі дні з понеділка по п»ятницю з 08.30 до16.30 за 
адресою: 76006 м.Івано-Франківськ вул..Гетьмана Сагайдачно-
го, буд.48д, кімната №5 , а в день проведення зборів- у місці їх 
проведення.Відповідальна особа за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами-Голова комісії з припинення Савчук Во-
лодимир Іванович. 

Для участі в Зборах необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу; 

а для представника- документ,що посвідчує особу, і довіре-
ність від акціонера на право участі в Зборах .

Телефон для довідок: ( 034 )2566438.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет: http:/00275866.smida.gov.ua

Голова комісії з перетворення  Савчук В.І.

ПублІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПлАЗМАТЕК»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
Відомості про прийняття рішення  

про попереднє надання згоди  
на вчинення значних правочинів

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» 
2. Код за ЄДРПОу 03567397 
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішен-

ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів. 

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів(тис. 
грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 
звітності(тис. грн)

Співвідношен-
ня граничної 

сукупності вар-
тості правочи-
нів до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 25.04.2018 2167834 1083917 200
Зміст інформації:
25 квітня 2018 року черговими річними загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: кредитних угод, 
договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової 
поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, 
зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), 
які будуть укладені Товариством протягом року з моменту прове-
дення цих річних загальних зборів Товариства, граничною сукупною 
вартістю правочинів 2167834тис. грн., що у відсотковому співвідно-
шенні до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності за 2017 рік складає 200%, при умові надання 
попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 
Гранична сукупність вартості правочинів: 2167834тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1083917тис. грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 200%. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
12579752 .Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 
прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що роз-

крита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів. 

Генеральний директор  Слободянюк Віктор Петрович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

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

ПублIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

«ПIДВОлОЧИСЬКГАЗ»,
14055654, 47800, Тернопiльська область, Пiдволочиський р-н, 

смт.  Пiдволочиськ, вул. Лисенка, буд.1, (03543) 2-14-45. 2. Дата розкрит-
тя повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 24.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: pidvolochiskgaz.tgaz.te.ua. 
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариства з обме-
женою відповідальністю «Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс», 
22599983. 5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 24.04.2017р. Кворум: 100%. Порядок денний (прий-
няті рішення): 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. (Обрати 
лiчильну комiсiю в такому складi: голова лiчильної комiсiї Сенькiв-
Повалiнська Л.М.,члени лiчильної комiсiї: Холодзьон Г.Є. та Новак I.О.) 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. (Обрати голову та се-
кретаря Загальних зборiв в такому складi: Голова - Сум В.Б., секретар - 
Байда Г.Я.) 3. Затвердження регламенту Загальних зборiв. (Для звiтних 
доповiдей надати - до 15 хв., для iнформацiй до 10 хв., для виступiв в 
обговоренi - до 5 хв., можливiсть оголошення перерви.) 4. Звiт Голови 
правлiння ПАТ «Пiдволочиськгаз»про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. (Звiт голови правлiння ПАТ «Пiдволочиськгаз»про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк - затвер-
дити.) 5.Звiт Голови Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. (Звiт Голови Наглядової ради за 2016 рiк за-
твердити.) 6. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. (Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за 
2016 рiк -затвердити.) 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 
рiк. (Рiчний звiт товариства за 2016 рiк затвердити.) 8.Визначення поряд-
ку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi та 
плановий розподiл прибутку Товариства на 2017 рiк. (Дивiдендiв за 2016 
рiк не нараховувати. Плановий розподiл прибутку затвердити: фонд 
дивiдендiв -15 %, iншi фонди товариства - 85 %.) 9. Припинення повно-
важень Голови та членiв Наглядової ради. (Припинити повноваження го-
лови Наглядової ради Канака П.О та членiв Наглядової ради: Кушнерчу-
ка В.М., Мендик I.П., в зв'язку iз закiнченням строку обрання.) 10. Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. (Обрати до складу Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства «Пiдволочиськгаз»: Караванський 
Володимир Олегович, Канак Петро Омелянович, Iльченко Iрина 
Вячеславiвна.) 11. Обрання Голови Наглядової ради з числа обраних 
членiв. (Головою Наглядової ради обрати Караванського Володимира 
Олеговича.) 12. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що 
укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення 
розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради. (Затвердити умови 
цивiльно-правового договору що укладається з головою Наглядової ради. 
Обрати голову правлiння Сума В.Б уповноваженої особою для пiдписання 
цих договорiв.) 13. Про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї та за-
твердження рiшення про лiквiдацiю Товариства. (Дiяльнiсть товариства 
ПАТ «Пiдволочиськгаз» не припиняти, оскiльки для прийняття рiшення 
про припинення дiяльностi товариства шляхом лiквiдацiї нобхiдно більш 
як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах 
та є власниками голосуючих акцій з цього питання.) 14. Про затверджен-
ня внутрiшнього положення «Про лiквiдацiйну комiсiю». (Внутрiшнього 
положення «Про лiквiдацiйну комiсiю» - не затверджувати. 15. Створення 
лiквiдацiйної комiсiї та обрання Голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї. 
(Лiквiдацiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопоста-
чанню та газифiкацiї «Пiдволочиськгаз» (код ЄДРПОУ 14055654) - не 
створювати.) 16. Затвердження порядку та строкiв проведення лiквiдацiї 
Товариства. (порядок та строк лiквiдацiї публiчного акцiонерного товари-
ства по газопостачанню та газифiкацiї «Пiдволочиськгаз» (код ЄДРПОУ 
14055654) не встановлювати.) 17. Встановлення строку для подання 
претензiй кредиторiв. (Строки для подання претензiй кредиторiв 
публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї 
«Пiдволочиськгаз» (код ЄДРПОУ 14055654) не встановлювати). 18.Про 
затвердження порядку розподiлу мiж акцiонерами майна Товариства, що 
залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв. (Розподiл мiж 
акцiонерами майна товариства не проводити). Пропозиції від акціонерів 
до питань проекту денного та щодо нових кандидатів до складу органу 
управління не надходили. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товари-
ство не проводило.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІя емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВ-
СЬКИЙ ЗАВОД ЕлЕКТРО-
ТРАНСПОРТу», 33547233, 
вул. Червоноармiйська, 143/2, м. Київ, 
Печерський, 03150, (044) 521-36-06

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

25.04.2018

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

kze.ttc.net.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінан-
сової звітності

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «М.Р.Аудит», 37569947

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1.Розгляд питання про обрання Секретаря річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.
2.Розгляд питання про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства.
3.Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства.
4.Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Дирекції Товариства.
5.Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6.Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7.Розгляд питання про визначення порядку розподілу прибутку або по-
криття збитків Товариства за 2016 рік. 
8.Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2016 рік.
9.Розгляд питання про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10.Розгляд питання про затвердження значних правочинів, що вчинялися 
Товариством протягом 2016 року.
11.Розгляд питання про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття та-
кого рішення з граничною вартістю їх предмету, що перевищує 25% вар-
тості активів за даними фінансової звітності за 2016 рік.
Результати розгляду питань порядку денного: 
Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЗЕТ» 
 Ричека В.В.
Обрати Лічильну комісію у складі: Голова - Лежненко І.С.;секретар - 
 Лістратова О.О.;член - Руденко В.В. Затвердити запропонований регла-
мент зборів.
Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік.
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2016 року.
Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «КЗЕТ» про результати фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «КЗЕТ» за підсумками 2016 року на під-
ставі висновку аудитора.
Направити прибуток ПрАТ «КЗЕТ» на погашення невиробничих витрат в 
сумі 175,3 тисяч гривень. Прибуток станом на 01.01.2017р. в сумі 2 976,0 
тисяч гривень залишити нерозподіленим.
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Визнати повноту i досто-
вірність фінансових звітів та затвердити баланс Товариства за 2016 рік.
Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Київський завод електротран-
спорту»: Ричека Валерія Васильовича та Мороза Леоніда Івановича.
Затвердити значні правочини , що вчинялися Товариством протягом 2016 
року: (згідно переліку).
Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з 
дати прийняття даного рішення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся протягом одного року та надати право Наглядовій Раді Товариства на 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протя-
гом одного року з граничною вартістю їх предмету, що перевищує 25 від-
сотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2016 рік на дату 
укладення значного правочину. Встановити граничну сукупну вартість 
правочинів в розмірі 200 000 тис. грн.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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ПублIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«АГРЕГАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Агрегат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00238629
3. Місцезнаходження: 84105 м.Слов'янськ вул.Вiдродження, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (06262) 38156 (06262) 29853
5. Електронна поштова адреса: lilia.prijmak@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка agregat.pat.ua
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу IІI. Рішення про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ » Агрегат » від 
24.04.2018 р. відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, 
прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: 

припинено повноваження:
- члена наглядової ради Нiкiтiна Андрiя Анатолiйовича, (згоди фізич-

ної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 16.02.2018 року, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капiталi емiтента 0%.

- члена наглядової ради Кочетова Олексiя Олексiйовича, (згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 16.02.2018 року, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капiталi емiтента 0%.

- члена наглядової ради Тетерука Олександра Анатолiйовича, (згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з пе-
реобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 16.02.2018 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капiталi емiтента 0%.

- члена наглядової ради Бойка Олександра Вiкторовича, (згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 16.02.2018 року, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капiталi емiтента 0%.

- члена наглядової ради Нестеренко Тетяни Леонiдiвни, (згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 16.02.2018 року, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капiталi емiтента 0%.

обрано на посаду :
-члена наглядової ради Нiкiтiна Андрiя Анатолiйовича, який не є 

акцiонером Товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв своєї діяльності займла посаду менеджера з продажу в 
ПП «Агро-Адмiрал», непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, частка у статутному капiталi емiтента 0%.

-члена наглядової ради Кочетова Олексiя Олексiйовича, який не є 
акцiонером Товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв своєї діяльності займала посади ТОВ «Приор – стил» - 
директор, ПАТ «ЛЗМК»- головний механiк, ПАТ «СЛАВВАЖМАШ» - голо-
вний механiк. На даний момент займає посаду директора з виробництва 
в ПРАТ «ЛЗПК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капiталi емiтента 0%.

-члена наглядової ради Нестеренко Тетяну Леонiдiвну, який не є 
акцiонером Товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв своєї діяльності займала посаду ПАТ «ЛЗМК»- головний 
бухгалтер, голова правлiння , непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента 0%.

Рішенням наглядової ради ПАТ »Агрегат» від 24.04.2018 р. призна-
чено на посаду Голови Наглядової ради Нестеренко Тетяну Леонiдiвну, 
(згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Поса-
дова особа призначена на строк 3 роки.

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

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

Голова Правлiння _________ 
(підпис)

Кондратьєв А.К. (ініціали та 
прізвище керівника) 

25.04.2018

ПублIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СлОВ’яНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕлАСТ»
ПОВІДОМлЕННя  

про виникнення особливої інформації про емітента 
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00300363
3. Місцезнаходження емітента 84112 Донецька область м. Слов'янськ 

вул. Пiд'їзна, 3
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (06262)27912
5. Електронна поштова адреса емітента torelast@slav.dc.ukrtel.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для 
розкриття інформації torelast.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу IІI. Рішення про зміну складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «СлОВ'яНСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОРЕлАСТ» від 24.04.2018 р. відповідно до норм чинного 
законодавства та Статуту, прийнято рішення про зміну складу поса-
дових осіб емітента, зокрема:

- припинено повноваження члена наглядової ради Кондратьєва Арте-
ма Констянтиновича- представник акціонера ТОВ «МЕТПРОМГРУП», 
(згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у 
зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 
07.09.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Кочетова Олексія 
Олексійовича- представник акціонера ТОВ «МЕТПРОМГРУП», (згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з пере-
обранням. Посадова особа перебувала на посаді з 07.09.2017 року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у 
статутному капіталі Товариства не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Богаченко Олену 
Сергіївну- представник акціонера ТОВ «МЕТПРОМГРУП»,, (згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 07.09.2017 року, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у 
статутному капіталі Товариства не має.

- обрано на посаду члена наглядової ради Богаченко Олену Сергіїв-
ну- представник акціонера ТОВ «МЕТПРОМГРУП», (згоди фізичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена 
на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала по-
сади секретаря, менеджера, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

- обрано на посаду члена наглядової ради Кочетова Олексія Олексі-
йовича- представник акціонера ТОВ «МЕТПРОМГРУП», (згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа при-
значена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обій-
мала посади головний механік, директор, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі 
Товариства не має.

- обрано на посаду члена наглядової ради Кондратьєва Артема Кон-
стянтиновича- представник акціонера ТОВ «МЕТПРОМГРУП», (згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа 
призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності 
обіймала посаду головний енергетік, на даний час безробітний, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у ста-
тутному капіталі Товариства не має.

Рішенням наглядової ради ПАТ «СлОВ'яНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕ-
лАСТ» від 24.04.2018 р. 

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Кочетова Олексія 
Олексійовича- представник акціонера ТОВ «МЕТПРОМГРУП», (згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа 
на строк 3 роки.

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

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

Директор _________
М.П. (підпис)

Смірнов Олександр 
Леонідович 25.04.2018
(ініціали та прізвище 

керівника)
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIя 
«ТРАНСМАГIСТРАлЬ»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.
Директор Винник Олег Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль"
2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

01133, м.Київ, Генерала Алмазова,18/7
4. Код за ЄДРПОУ

31630408
5. Міжміський код та телефон, факс

044-286-00-71 044-286-00-71
6. Електронна поштова адреса

office@magistral.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

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

24.04.2018
(дата)

2. Повідомлення 
опубліковано у*

№ 80 Вiдомостi НКЦПФР 26.04.2018
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.transmagistral.com.ua в мережі 

Інтернет 26.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄДРПОу 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсот-

ках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено 

повнова-
ження

Член 
Наглядо-
вої ради

Сiнгаєвський 
Костянтин 
Iванович

0

Зміст інформації:
З 24 квiтня 2018 року припинено повноваження члена наглядової ради - 
представника акцiонера Сiнгаєвського Костянтина Iвановича(згоду на 
розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Обовязки члена наглядової ради виконував з 
07.04.2017 року. Повноваження припинено за iнiцiативою акцiонера 
емiтента за поданням якого вiн призначався на посаду. Змiни у персо-
нальному складi наглядової ради повязанi з замiною представника 
акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Замiсть особи повноваження якої припинено призначено Чернегу 
Юрiя Олександровича.
24.04.2018 призначено член 

наглядо-
вої ради

Чернега 
Юрiй 

Олександро-
вич
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Зміст інформації:
Призначення на посаду члена наглядової ради здiйснено на пiдставi 
рiшення акцiонера емiтента про замiну члена наглядової ради вiд 
24.04.2018 року. Члена наглядової ради - представника акцiонера обра-
но на строк повноважень наглядової ради обраної за рiшенням загаль-
них зборiв вiд 07.04.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надала.Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посада яку займає- перший заступник директора з безпеки ПАТ "Укр-
транснафта". Призначено замiсть члена наглядової ради Сiнгаєвського 
Костянтина Iвановича, повноваження якого припинено.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВОблАГРОТЕХПОСТАЧ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ». 2. Код за ЄДРПОУ 00913516. 3. Міс-
цезнаходження 03115 Київ Святошинська, 20. 4. Міжміський код, телефон 
та факс (044) 450-26-86, (044) 4502700. 5. Електронна поштова адреса 
Irina@texsnab.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації www.texsnab.
kiev.ua/zvit.html 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог гла-
ви 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для 
емітентів - акціонерних товариств).

II. Текст повідомлення 
1) 24.04.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: Характеру правочинів: протя-
гом не більш ніж одного року з дати прийняття вищезазначеного рішення 
кредитні договори з фінансовими установами, гранична сукупна вартість 
яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;Гранична сукупна вартість 
правочинів: 40000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 5908 тис. грн; Співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 677,04807%; Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 102 297; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 050 287; Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 050 287 та 
«проти» прийняття рiшення - 0.

2) 24.04.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: Характеру правочинів: протя-
гом не більш ніж одного року з дати прийняття вищезазначеного рішення 
договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 
якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою 
вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна 
вартість якого не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 
00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; Гра-
нична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн;Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 5908 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
3385,24035%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 102 297; Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 
1 050 287; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 1 050 287 та «проти» прийняття рiшення - 0.

3) 24.04.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: Характеру правочинів: протя-
гом не більш ніж одного року з дати прийняття вищезазначеного рішення 
договори надання/отримання фінансової допомоги, гранична сукупна 
вартість яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 
00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства Гра-
нична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 5908 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
1692,62018%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 102 297; Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 
1 050 287; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 1 050 287 та «проти» прийняття рiшення - 0.

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 Давиденко М.І.

2018.04.24
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«М-СЕРВІС»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

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

СТВО «М-СЕРВІС»
2. Код за ЄДРПОУ 33104103 3. Місцезнаходження 01133 м.Київ 

б-р Л. Українки, 26 4. Міжміський код, телефон та факс 044-285-43-47 
044-285-43-47 5. Електронна поштова адреса mservice@emitent.org.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 33104103.smida.gov.ua 7. Вид осо-
бливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийняте рішення про 

припинення повноважень посадових осіб: 
Клюєв Костянтин Юрійович - представник Компанії «ЕКСПОРТЕКС ЛІ-

МІТЕД», [EXPORTEX LIMITED], -Голова Наглядової ради, припинив по-
вноваження. Компанія «ЕКСПОРТЕКС ЛІМІТЕД» володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 30,8786%. Згоду на оприлюднення паспортних 
даних представника не надано. Светлова Вікторія Борисівна -представ-
ник компанії «Ха енд Фау ГмбХ (H and V GmbH)» - Член Наглядової ради 
припинила повноваження. Компанія «Ха енд Фау ГмбХ» володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 48,7309%. Згоду на оприлюднення пас-
портних даних представника не надано. Михайлова Ірина Іванівна - пред-
ставник ФДМУ - Член Наглядової ради припинила повноваження. ФДМУ 
володiв часткою в статутному капіталі емiтента 20,3905%. Згоду на роз-
криття паспортних даних представника не надано. Квач Ірина Володими-
рівна - Ревізор акціонерного товариства припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. Чіркінян Арарат Володимирович - Член 
Правління припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0%. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Тевосов 
Олександр Суренович - Член Правління, припинив повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. Прокопенко Катерина Миколаївна - Голова 
Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийняте рішення про 
призначення посадових осіб: 

Клюєв Костянтин Юрійович - представник Компанії «ЕКСПОРТЕКС ЛІ-
МІТЕД», [EXPORTEX LIMITED], призначений на посаду Голови Наглядо-
вої ради. Компанія «ЕКСПОРТЕКС ЛІМІТЕД» володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 30,8786%. Згоду на оприлюднення паспортних даних 
представника не надано. Светлова Вікторія Борисівна -представник ком-
панії «Ха енд Фау ГмбХ (H and V GmbH)», призначена на посаду Член 
Наглядової ради. Компанія «Ха енд Фау ГмбХ» володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 48,7309%. Згоду на оприлюднення паспортних да-
них представника не надано. Долударьова Ольга Вікторівна - представ-
ник РУ ФДМУ по м.Києву призначена на посаду Член Наглядової ради. 
РУ ФДМУ по м.Києву володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
20,3905%. Згоду на розкриття паспортних даних представника не надано. 
Мельник Ігор Данилович призначений на посаду Ревізор акціонерного то-
вариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Згоду на 
розкриття паспортних даних не надано. Смикун Тамара Петрівна, при-
значена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0%. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Танцюра 
Олег Ігорович, призначений на посаду Член Правління. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Згоду на розкриття паспортних даних 
не надано. Прокопенко Катерина Миколаївна призначена на посаду Го-
лова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Зго-
ду 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 згід-
но із законодавством.

Голова Правління  Прокопенко К.М.

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СТРАХОВА КОМПАНIя  
«ГЕШТАлЬТ»
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: 
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ГЕШТАЛЬТ», 
34578037, Україна Київська обл. Святошинський р-н 03062 м.Київ про-
спект Перемоги. буд.67, 0445819160

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «АУДИТ-СТАНДАРТ», 
32852960

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Порядок денний: 1. Прий-

няття рішення про обрання Голови та секретаря Загальних зборів; 2. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізора та 
внутрішнього аудитора;3. Затвердження річного Звіту Компанії;4. Затвер-
дження Графіка внутрішніх аудитів та Річного плану роботи внутрішнього 
аудитора на 2017 рік та перший квартал 2018 року;5.Розподіл прибутку і 
збитку Компанії.Прийняті рішення:1. Головою загальних зборів обрати Мі-
халковича Д.Й. Голова загальних зборів акціонерів керує роботою зборів; 
контролює дотримання регламенту проведення зборів; оголошує питання 
порядку денного Загальних зборів; підписує протокол зборів, а також всі 
документи, що затверджені рішеннями зборівСекретарем загальних збо-
рів обрати Хандашко Ю.В. Секретар загальних зборів акціонерів відобра-
жає хід зборів та прийнятих рішень у протоколі зборів; підписує протокол 
зборів.2. Звіт Правління компанії та внутрішнього аудитора взяти до відо-
ма. Звіт та висновки ревізора товариства затвердити.3. Затвердити річ-
ний Звіт Компанії за 2016 рік.4. Затвердити річний Графік внутрішніх 
 аудитів та Річний план роботи внутрішнього аудитора на 2017 рік та пер-
ший квартал 2018 року.5. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати, а 
нерозподілений прибуток направити на забезпечення поповнення обіго-
вих кош тів.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 17718 21744
Основні засоби (за залишковою вартістю) 36 78
Довгострокові фінансові інвестиції 14947 17924
Запаси 33 15
Сумарна дебіторська заборгованість 808 911
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 1496
Власний капітал 17142 20131
Статутний капітал 8000 8000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

7182 9955

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 300 1100
Поточні зобов'язання і забезпечення 276 513
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках 
від статутно-
го капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ТЕлЕКОМПАНIя "ТЕТ", 
16391959, 04080, м. Київ, вулиця 
Фрунзе, будинок, 23, 044 490 01 01

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

23.04.2018

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

http://tet.tv

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИСТАл»

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 
"Кристал", 30675741, 03061, 
м. Київ, пр-т Вiдрадний, 95, 
(044) 502-98-48

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

 25.04.2018 р.

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

http://crystal.emitents.net.ua

Річна інформація емітента цінних паперів 

ТОВ «А.В.С.»
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "А.В.С.", 
32348227м. Київ , Печерський, 03150, 
м. Київ, Анрi Барбюса, 37/1, 
лiтера "Б" 0444981165,

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

26.04.2018

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

http://www.prestigehall.com.ua/

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
«Аудит-Менеджер», 40949336 
ТОВ АФ "Аудит-Менеджер", 40949336

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 539302 520152
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1685 2592
Довгострокові фінансові інвестиції 1483 1483
Запаси 409637 427050
Сумарна дебіторська заборгованість 92918 99055
Грошові кошти та їх еквіваленти 12994 3583
Власний капітал -283720 -299508
Статутний капітал 475000 475000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -683387 -640133
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 180525 232439
Поточні зобов'язання і забезпечення 623866 601065
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

ПублIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦIЙНИЙ бАНК  
«ТК КРЕДИТ»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«ТК КРЕДИТ», 20050951, 01054, м. Київ, 
Дмитрiвська, 18/24, 
(044) 4820582,

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

25.04.2018

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

www.tkcredit.kiev.ua

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

 Аудит фінансової звітності за 2017 рік не 
проводився - враховуючи Закон України «Про 
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» 
iз змiнами i доповненнями вiд 23.02.2012 та 
постанову Правління Нацiонального банку 
України вiд 07.04.2016 №241 «Про вiдкликання 
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ», рiшення виконавчої 
дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб вiд 08.04.2016 № 493 «Про початок 
процедури лiквiдацiї АТ КБ «ТК КРЕДИТ» та 
делегування повноважень лiквiдатора банку» 
розпочато лiквiдацiю АТ КБ «ТК КРЕДИТ» з 
08 квiтня 2016 по 07 квiтня 2018 (включно) . 

5. Інформація про 
загальні збори

 Загальні збори у 2017 році не проводилися - 
враховуючи постанову Правління 
Нацiонального банку України вiд 07.04.2016 
№241 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та 
лiквiдацiю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК 
КРЕДИТ», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду 
гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 
08.04.2016 № 493 «Про початок процедури 
лiквiдацiї АТ КБ «ТК КРЕДИТ» та делегування 
повноважень ліквідатора банку» розпочато 
лiквiдацiю АТ КБ «ТК КРЕДИТ» з 08 квiтня 2016 
по 07 квiтня 2018 (включно). 

6. Інформація про 
дивіденди 

Рішення про виплату дивідендів за результата-
ми 2017 року не приймалося.

Уповноважена особа Фонду гарантування 
вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ КБ «ТК КРЕДИТ» _____ І.Ю.Грицак
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РІЧНА ІНФОРМАЦІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"уКРПРИбОРСЕРВIС", 
25196292, 03150, м. Київ, вул. Пред-
славинська, буд. 35, корпус 21, 
офіс 322, 044 221-76-85

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

25.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua/
http://25196292.smida.gov.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХМЕлЬ-
НИЦЬКА МАКАРОННА 
ФАб РИКА», код 00380511, 
вул. Марка Кро пивницького, буд. 7, 
м. Хмельницький, 29000, т.:(0382) 789267

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

25.04.2018

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

00380511.infosite.com.ua

Голова правління  Корнійчук І.В.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р. I. Основні відомості 
про емітента: 1. Повне найменування емітента ПублIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗА-
ВОД яНТАР»,код за ЄДРПОУ:02969797, місцезнаходження: 11503 Жито-
мирська обл-ть, м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, міжміський код та теле-
фон емітента:(04142) 5-81-10.2.Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24 квітня 2018 р.3.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:www.
yantar-lk.com.ua.4.Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Ольга» 
код за ЄДРПОУ:20425581 аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності; 5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 25.04.2017 р. 
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання членiв 
лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Обрання секретаря загальних зборiв. При-
йняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2016 рiк, 
звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк, звiту ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк. 4. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Розподiл прибутку Това-
риства, отриманого за результатами роботи в 2016 роцi. 7. Прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення. 8. Про надання повноважень на укладення вiд iменi Товариства 
правочинiв та пiдписання всiх документiв, що супроводжують укладання 
правочинiв.9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв 
наглядової ради Товариства.10. Про обрання кiлькiсного складу членiв наглядо-
вої ради, визначення строку повноважень членiв наглядової ради. Про затвер-
дження умов договорiв, що укладатимуться з головою i членами наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.11. Обрання членiв наглядо-
вої ради Товариства..Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi на-
глядовою радою товариства. Питання порядку денного були розглянутi, прийнятi 
та затвердженi одноголосно. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв емітента про-
ведені 07.08.2017 р. Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Об-
рання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв. 2. Обрання секре-
таря позачергових загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення позачергових загальних зборiв. Визначення порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Скасування рiшення, прийнятого за-
гальними зборами акцiонерiв 25.04.2017 року про розподiл прибутку Товариства, 
отриманого за результатами роботи в 2016 роцi. 4. Прийняти рiшення про розподiл 
прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 р. 5. Прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв. 6. Прийнят-
тя рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
такого рiшення. 7. Про надання повноважень на укладання вiд iменi Товариства 
правочинiв та пiдписання всiх документiв, що супроводжують укладання 
правочинiв. Ініціювала скликання та проведення позачергових зборів акціонерів 
наглядова рада товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
наданi наглядовою радою товариства. Питання порядку денного були розглянутi, 
прийнятi та затвердженi одноголосно. 6 Інформація про дивіденди:Рiшення про 
виплату дивiдендiв за результатами звітного періоду буде прийматись на загаль-
них зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться 10.04.2018 р. Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати буде вста-
новлюватись Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Стату-
ту Товариства. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами 
періоду що передував звітному (за 2016 р)-07.08.2017  р., сума нарахованих диві-
дендів за 2016 р - 1 000 000 грн 00 коп., Сума виплачених у 2017 році дивідендів за 
попередній 2016 р - 935 502 грн 60 коп., дата складання перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивідендів за 2016 р  - 23.08.2017 р.

ПОВІДОМлЕННя
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ «ТулЬЧИНСЬКЕ АТП - 10507»
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Тульчинське автотранспортне 
підприємство 10507»

2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

05460982

3. Місцезнаходження 23609 Вiнницька область, Тульчинський 
район, с. Нестерварка, вул. Польова,1

4.Міжміський код, телефон та 
факс 

(04335) 22813 , (04335) 22813 

5. Електронна поштова адреса atp10507@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.05460982,pat.ua 

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

2. Текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Тульчинське АТП - 10507», що 

відбулись 24.04.2018 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення та-
ких значних правочинів:

- направлених на отримання послуг, пов’язаних з відправленням та 
прибуттям пасажирів на граничну сукупну вартість 40000,0 тис.грн

- направлених на відчуження майна Товариства на граничну сукупну 
вартість 10000,0 тис.грн

- направлених на придбання Товариством оборотних засобів для здій-
снення господарської діяльності, включаючи товари, ПММ, шини, акуму-
лятори, з/частини, енергоносії, інше майно тощо на граничну сукупну вар-
тість 25000,0 тис.грн

- направлених на надання в оренду власного рухомого та нерухомого 
майна Товариства на граничну сукупну вартість 5000,0 тис.грн

- направлених на придбання транспортних засобів на граничну сукуп-
ну вартість 10000,0 тис.грн

- направлених на отримання в оренду транспортних засобів на гра-
ничну сукупну вартість 20000,0 тис.грн

Гранична сукупність вартості правочинів становить 110000,0 тис.грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 7239,0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 1519,5 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 
24 годину 18.04.2018 року - 570730 шт Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 570730 шт. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 570730 шт 
Кількість голосу ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня – 0 шт

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Директор ___ Головiнський Костянтин Миколайович / підпис МП /
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1. ПАТ 2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 228
2. ТОВ А.В.С. 198
3. ПРАТ АВЕК ХОЛДИНГ 366
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНА – АЕРОАЛЬЯНС» 78
5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» 85
6. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ 393
7. ПРАТ АВК 142
8. ПАТ АВРОРА 92
9. ПРАТ АВТОМОБІЛІСТ. 380
10. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 94
11. ПРАТ АВТОРАДІАТОР 313
12. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15339 165
13. ПРАТ АГРА 334
14. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОДРУЖЕСТВО» 
188

15. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СОДРУЖЕСТВО 

400

16. ПАТ АГРЕГАТ 195
17. ПРАТ АГРОБУД-1 401
18. ПРАТ АГРОКУЛЬТУРА 405
19. ПРАТ АГРОМАШ 90
20. ПРАТ АГРОМАШ 291
21. ПРАТ АГРОМАШКОМПЛЕКТ 226
22. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 142
23. ПРАТ АГРО-ПРОДУКТ 226
24. ПРАТ АГРОПРОММАШ 130
25. ПРАТ АГРОПРОММАШ 290
26. ПРАТ АГРОСЕРВІС-1 255
27. ПРАТ АГРО-СОЮЗ 257
28. ПРАТ АГРОТЕХНОЛОГІЯ 316
29. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 243
30. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 244
31. ПАТ АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ» 369
32. ПАТ АГРОФІРМА «РОСІЯ» 11
33. ПРАТ АГРОФОС 398
34. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 325
35. ВАТ АҐРУС 24
36. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 272
37. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 273
38. ТОВ АЕРОК ОБУХІВ 396
39. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ
332

40. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6
41. ПРАТ АЙ ПІ РІЕЛТ 31
42. ПРАТ АЙПЕК 105
43. ПАТ АІТ 81
44. ПРАТ АК «ПЕРЛИНА» 124
45. ПРАТ АКА 386
46. ТОВ АКСІОМА 297
47. ПРАТ АКТА 334
48. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 298
49. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» 401
50. ПРАТ АЛБЕ-ГРУП 232
51. ПРАТ АЛЬПСЕРВІС 6
52. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 60
53. ПРАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 153
54. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 299
55. ПРАТ АНДЕЗИТ 324
56. ПРАТ АНТАРКТИКА 61
57. ПРАТ АПК-ІНВЕСТ 33
58. ТОВ АПТЕКА БІОКОН 281
59. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 342
60. ПРАТ АРМА-КЛАПАН 111
61. ПРАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 88
62. ПРАТ АРТСЕРВІС 395
63. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХПП 398
64. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 261
65. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 258
66. ПРАТ АТМАШБУД 327
67. ПРАТ АТМАШБУД 328
68. ПАТ АТП – 16351 324
69. ПРАТ АТП-1 87
70. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК» 95

71. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА-К» 216
72. ПРАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 398
73. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 177
74. ПАТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 76
75. ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 63
76. ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 295
77. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 236
78. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 30
79. ПАТ БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 247
80. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 219
81. ПРАТ БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 300
82. ПРАТ БАРИШІВСЬКА МТС 96
83. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 322
84. ПРАТ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 90
85. ПРАТ БЕЛКОМ 230
86. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП - 11856 378
87. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 343
88. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6
89. ВАТ БЕРЕЖАНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 230
90. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП 405
91. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 359
92. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
333

93. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 258
94. ПРАТ БІБЛЬОС 398
95. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 260
96. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 263
97. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 263
98. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 323
99. ПАТ БІЛОЛУЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 331
100. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 271
101. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 273
102. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 277
103. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 279
104. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 258
105. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД 230
106. ПАТ БІО МЕД СКЛО 68
107. ПРАТ БІО МЕД СКЛО 84
108. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 383
109. ПАТ БМУ «ЛЬВІВГАЗИФІКАЦІЯ» 313
110. ПАТ БОГДАН МОТОРС 287
111. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13249
79

112. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 301
113. ПАРТ БОРОВИЦЬКЕ 82
114. ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
190

115. ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

384

116. ПАТ БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

289

117. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 405
118. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД-8» 319
119. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКБУДІНВЕСТ» 154
120. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7 152
121. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 (ШІСТДЕСЯТ ДВА) 332
122. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 343
123. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №53 316
124. ПАТ БУДКОМПЛЕКТ 86
125. ПАРТ БУДКОМПЛЕКТ 288
126. ПРАТ БУДМЕТАЛ 10
127. ПРАТ БУДТРАНС 118
128. ПРАТ БУДТРАНС 119
129. ПРАТ БУДТРАНССЕРВІС 96
130. ПРАТ ВАСІЩЕВО 10
131. ПРАТ ВЕЛИКА КРУЧА 116
132. ПРАТ ВЕРБААГРОТЕХ 335
133. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
361

134. ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

252

135. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 109
136. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 79

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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137. ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 177
138. ПРАТ ВЗП-2 395
139. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЗОРЯ» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
367

140. ПРАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК 364
141. ПРАТ ВИНОГРАДАР 148
142. ПРАТ ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 336
143. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ 

КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
318

144. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №6 89
145. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ГЛОРІЯ» 85
146. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ГЛОРІЯ» 380
147. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
298

148. ПРАТ ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ 291
149. ПРАТ ВІКТОРІЯ 119
150. ПРАТ ВІННЕР 363
151. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 20
152. ПРАТ ВІННИЦЯТУРИСТ 10
153. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ 
СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ

291

154. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 184
155. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 316
156. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 192
157. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 257
158. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ 397
159. ПРАТ ВІПОЛ 18
160. ПРАТ ВІПОЛ 75
161. ПРАТ ВІПОЛ 87
162. ПРАТ ВІПОЛ 400
163. ПРАТ ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ 

КЕРАМІКИ ІМ. Ю.ЗАВАДСЬКОГО
80

164. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 276
165. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 276
166. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ» 78
167. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 83
168. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 293
169. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 387
170. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 34
171. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 10
172. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 327
173. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 118
174. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 120
175. ПРАТ ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 299
176. ПРАТ ВПМК «ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ» 108
177. ПРАТ ВСЕСВІТ 85
178. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 293
179. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО 137
180. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 14
181. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 299
182. ВАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 191
183. ПРАТ ГАЛАКТОН 380
184. ПАТ ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 255
185. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 42
186. ПРАТ ГАЛКА 398
187. ПРАТ ГАЛС-К 77
188. ПРАТ ГАМАЛІЯ 166
189. ПАТ ГЕМОПЛАСТ 67
190. ТОВ ГЕОРГІЙ 6
191. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 340
192. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 377
193. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 378
194. ТОВ ГІПОХЛОРИД 334
195. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 138
196. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 151
197. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 274
198. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 130
199. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 323
200. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 324
201. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 342
202. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 292
203. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 112

204. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» 191
205. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» 255
206. ПАТ ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» 4
207. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 277
208. ПРАТ ГРАНІТ 59
209. ПРАТ ГРАНІТ 124
210. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНИ 250
211. ПРАТ ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ 165
212. ПРАТ ГУД ФУД ПЛЮС 143
213. ПАТ ГУСЯТИНМАШ 226
214. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
109

215. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 402
216. ПАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 82
217. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 64
218. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ОЛІМПІЯ» 344
219. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА» 344
220. ПРАТ ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 258
221. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 161
222. ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА 405
223. ПРАТ ДІТА 398
224. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 344
225. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 380
226. АТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 

БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
359

227. ПРАТ ДНІПРОВУД 228
228. ПРАТ ДНІПРОДОРМОСТОБУД 361
229. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
316

230. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 394
231. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11203
365

232. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 365
233. ПРАТЗ 

ІІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД 

313

234. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 360
235. ПРАТ ДОМІНІК 134
236. ПРАТ ДОНАГРОІМПЕКС 148
237. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 28
238. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 36
239. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 171
240. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 71
241. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 94
242. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 286
243. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 394
244. ПАТ ДОНМОЛПРОМ 339
245. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 252
246. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 332
247. ПРАТ ДПЗ «ДНІПРО» 92
248. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 79
249. ПАТ ДРУЖБА-ВМ 270
250. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 275
251. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
212

252. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 211
253. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 212
254. ПРАТ ДУБНОНАФТОПРОДУКТ 118
255. ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 398
256. ПРАТ ДУНАЙ-АВТО 390
257. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 77
258. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 189
259. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 393
260. ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 185
261. ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 189
262. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 112
263. ПРАТ ЕКО-ДІМ 399
264. ПРАТ ЕКСІМЕД 298
265. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТ 399
266. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ
88

267. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 14
268. ПРАТ ЕКСПОІНВЕСТ 95
269. ПРАТ ЕЛАКС 10

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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270. ВАТ ЕЛЕГАЛ 80
271. ВАТ ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ 25
272. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 92
273. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 121
274. ВАТ ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА 230
275. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 69
276. ПРАТ ЕЛІТ ДЕКОР 210
277. ПРАТ ЕЛЬВОРТІ ГРУП 342
278. ПРАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 111
279. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС 142
280. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 58
281. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 65
282. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 389
283. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 165
284. ПРАТ ЕНЕРГООБЛІК 369
285. ТОВ ЕНЕРГОПОСТАВКА 59
286. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
403

287. ДП ЕНЕРГОРИНОК 121
288. ПРАТ ЕРА 395
289. ПРАТ ЕРЛАН 332
290. ПРАТ ЕСМА 324
291. ПРАТ ЕУРОПА УА 188
292. ПРАТ ЕУРОПА УА СЕРВІС 188
293. ПРАТ ЄВРО-М-ТРАНС 340
294. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ 81
295. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 39
296. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 107
297. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП -УКРАЇНА 96
298. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 322
299. ПРАТ ЖАШКІВСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
81

300. ПРАТ ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 80
301. ТОВ ЖИТЛОБУД - 2 332
302. ПРАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 379
303. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 53
304. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 90
305. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 56
306. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 56
307. ПАТ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» 218
308. ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 367
309. ПРАТ ЗАВОД «ПРИЛИВ» 319
310. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 126
311. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.

СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
7

312. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 144
313. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 45
314. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 248
315. ПРАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 185
316. ПРАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТАПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 388
317. ПРАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 326
318. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ 

«БАРВА»
367

319. ПРАТ ЗАГАЄЦЬКЕ 286
320. ПРАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 239
321. ПРАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 336
322. ПРАТ ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ 292
323. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 8
324. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 315
325. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 317
326. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 222
327. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 298
328. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 94
329. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ 
159

330. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 330
331. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 321
332. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 130
333. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 318
334. ПРАТ ЗВ’ЯЗОК 337
335. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 251
336. ПРАТ ЗЕЛЕНБУД 96
337. ПАТ ЗМІНА 402

338. ПРАТ ЗОЛОТІ ВОРОТА 216
339. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ 247
340. ПАТ ЗОРЯ 326
341. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»

169

342. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

165

343. ТОВ ІДЦ «ГЛОБАЛ» 128
344. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 136
345. ПРАТ ІЗТ-АВТО 149
346. ПРАТ ІНВЕСТБУД-11 82
347. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 121
348. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 391
349. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВНІПІТРАНСГАЗ»
242

350. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ВНІПІТРАНСГАЗ»

243

351. ПРАТ ІНІЦІАТОР+ 401
352. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 388
353. ПРАТ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 369
354. ПРАТ ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

«КЕРАММАШ»
287

355. ПРАТ ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 403
356. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 15
357. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 282
358. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 285
359. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 403
360. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 345
361. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
351

362. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

357

363. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 113
364. ПРАТ ІНТЕРТЕК 10
365. ПРАТ ІНЮРПОЛІС 240
366. ПРАТ ІПОДРОМ 295
367. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» 230
368. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17439
335

369. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА 275
370. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 23
371. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10509 
71

372. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР 210
373. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ 340
374. ПРАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РБУ 91
375. ПРАТ КАНІВ-ГІДРОПРОЕКТ 401
376. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 93
377. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 93
378. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 161
379. ПРАТ КАРБОН 369
380. ПРАТ КАРБОН 372
381. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 62
382. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 381
383. ПРАТ КАРЕ 404
384. ПРАТ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 404
385. ПРАТ КАРТЕЛЬ 119
386. ПРАТ КАУЧУК 110
387. ТОВ КИЙБУД 402
388. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 251
389. ПРАТ КИЇВМІСЬКБУД-1 300
390. ПРАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 235
391. ПРАТ КИЇВОБЛАГРО 196
392. ПРАТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 392
393. ПАТ КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ 27
394. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 81
395. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 384
396. ПРАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 170

397. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
13061 404

398. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1

395

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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399. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»

170

400. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

61

401. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»

296

402. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 194
403. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО 

ОБЛАДНАННЯ 
79

404. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ. 
ПИСЬМЕННОГО

217

405. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 112
406. ПРАТ КИЯНИ 79
407. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 378
408. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 341
409. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМТСТВО «АГРОБУДАВТОСЕРВІС»
375

410. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО» 
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

378

411. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 378
412. ПРАТ КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР 62
413. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ 400
414. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 7
415. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 192
416. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 336
417. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 359
418. ПРАТ КОЛОС 32
419. ТОВ КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 257
420. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 145
421. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ 387
422. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» 198
423. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 323
424. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 128
425. ПРАТ КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 358
426. ПРАТ КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 402
427. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» 74
428. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 337
429. ПРАТ КОМПАНІЯ СВІТАНОК 404
430. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 361
431. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 283
432. ПАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 163
433. ПАТ КОНЦЕРН «ГАЛНАФТОГАЗ» 52
434. ПРАТ КОНЦЕРН ОРАНТА 81
435. ПРАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ 299
436. ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС 165
437. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА СПМК 87
438. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 199
439. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 288
440. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 294
441. ПРАТ КОРОСТИШІВГАЗ 295
442. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
399

443. ПРАТ КОРУМ УКРАЇНА 124
444. ПРАТ КОТС 218
445. ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 53
446. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 139
447. ПРАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 286
448. ПРАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 287
449. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 334
450. ПАТ КРАСНОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16345
366

451. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ПЕРЕСУВНОЇ 
МЕХАНІЗОВАНОЇ КОЛОНИ №28

318

452. ПАТ КРЕДОБАНК 60
453. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 162
454. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 136
455. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 213
456. ПАТ КРИВОРІЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВО-

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
235

457. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 276
458. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 253
459. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 256
460. ПРАТ КРИСТАЛ 198

461. ПРАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 254
462. ПРАТ КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ 119
463. ПАТ КСУМ 79
464. ПРАТ КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ» 124
465. ПРАТ КУА «КУБ» 301
466. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 57
467. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 402
468. ПРАТ КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 366
469. ПРАТ ЛАН 358
470. ПАТ ЛЕГМАШ 253
471. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 269
472. ПРАТ ЛІТ 152
473. ПРАТ ЛОКОН 400
474. ПРАТ ЛПГ 261
475. ПРАТ ЛУБЕНСЬКА РИБОВОДНО - МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
228

476. ПАТ ЛУБНИФАРМ 149
477. ПАТ ЛУБНИФАРМ 262
478. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЄКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ 
УКРАІНИ «ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»

366

479. ПАРТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 93
480. ПРАТ ЛУНАПАК 336
481. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 399
482. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД 381
483. ПРАТ ЛЬВІВОРГЕС 55
484. ПАТ ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ 64
485. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 315
486. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП 14630 53
487. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА» 244
488. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРОМЕХАНІЧНИХ 

ПЕРЕДАЧ 
391

489. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 381
490. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ 257
491. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 299
492. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 165
493. ПРАТ МААК «УРГА» 376
494. ПРАТ МААК «УРГА» 376
495. ПРАТ МАЙСТЕР БРОК 288
496. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 148
497. ПРАТ МАЛА МЕХАНІЗАЦІЯ 54
498. ПРАТ МАЛЬВИ 400
499. ПРАТ МАНДАРИН ПЛАЗА 286
500. ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ 117
501. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«РОШЕН» 
259

502. ПРАТ МАРШАЛ7 329
503. ПАТ МЕГАНОМ 149
504. ПАТ МЕГАНОМ 150
505. ТОВ МЕГАПОЛІС ДКС 33
506. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 73
507. ПРАТ МЕНЕДЖЕР 60
508. ПРАТ -МЕРКУРІЙ- 227
509. ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД 108
510. ПРАТ МЕТАЛИТ 340
511. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 340
512. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 350
513. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 358
514. ПРАТ МЕХБУД 301
515. ПРАТ МЖК ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ 321
516. ПРАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
252

517. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СУДНОКОМПЛЕКТ»

318

518. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА 
ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

335

519. ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ 10
520. ПРАТ МИКОЛАЇВХЛІБ 328
521. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 148
522. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 319
523. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД 96
524. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 334
525. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 78

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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526. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»

367

527. ПРАТ М-ІНВЕСТ 340
528. ПАТ МІОРИТМ 49
529. ПРАТ МОЛНІЯ 233
530. ПРАТ МОЛНІЯ 240
531. ПРАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
397

532. ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ 63
533. ПРАТ М-СЕРВІС 78
534. ПРАТ М-СЕРВІС 197
535. ПАТ МТБ БАНК 320
536. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 296
537. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 158
538. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 175
539. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 178
540. ПРАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА»
74

541. ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ 342
542. ДПАТ НАК «УКРАГРОЛІЗИНГ» 218
543. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 36
544. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 368
545. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
155

546. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» 81
547. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 314
548. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 314
549. ПРАТ НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 317
550. ПРАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 7
551. ПРАТ НИВА 405
552. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
553. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
96

554. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА» 123
555. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 221
556. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 381
557. ПРАТ НІФАР 397
558. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 272
559. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 258
560. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 323
561. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 290
562. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 111
563. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
125

564. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ 127
565. ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
11

566. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ «ЛАДА» 367
567. ТОВ НОВОТЕХ-ІНВЕСТ 60
568. ПРАТ НОВЬЮЕНЕРГО 59
569. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 399
570. ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т» 120
571. ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т» 127
572. ПРАТ НТЦ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 132
573. ПРАТ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ»
169

574. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»

215

575. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 83
576. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 392
577. ПРАТ ОВРУЧАНКА 79
578. ПРАТ ОВРУЧСІЛЬБУД 290
579. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 334
580. ПАТ ОДЕСАГАЗ 296
581. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 66
582. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 294
583. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 53
584. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
382

585. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 262
586. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 246
587. ВАТ ОЗЕРЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ГІДРОТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
287

588. ПРАТ ОКМА 118

589. ПРАТ ОКМА 127
590. ПАТ ОКСІ БАНК 229
591. ПАРТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ 289
592. ПРАТ ОЛСТАС 400
593. ТОВ ОМОКС 88
594. ПАТ ОРЛЕЯ 87
595. ПАТ ОСОКОР 261
596. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 134
597. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 318
598. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 376
599. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 377
600. ПРАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 373
601. ПРАТ ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК 54
602. ПРАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 
378

603. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 256
604. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 166
605. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 9
606. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15343
138

607. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 331
608. ПРАТ ПІДВОЛОЧИСЬКА ФАБРИКА ПЛАСТМАСОВИХ 

ВИРОБІВ
397

609. ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ 194
610. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
362

611. ПРАТ ПІДСЕРЕДНЄ 166
612. ПРАТ ПІРАМІС 340
613. ПРАТ ПІРОТЕКС 319
614. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 16
615. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 38
616. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 41
617. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 193
618. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 385
619. ПРАТ ПЛАСКЕ 234
620. ПРАТ ПЛАСТ МАРКЕТ 210
621. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 81
622. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 254
623. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» 269
624. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» 81
625. ПАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. 20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ 12
626. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ЛІТИНСЬКИЙ 91
627. ПРАТ ПЛОДОВОД 9
628. ПРАТ ПМК «ВОЛИНЬ» 82
629. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ 

«КИЇВПРОПАНГАЗ»
318

630. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ВІННИЦЯГАЗ» 

278

631. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» 257
632. ПАРТ ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
299

633. ПРАТ ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 143
634. ПРАТ ПОЛІГРАФІСТ 226
635. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА» 390
636. ПРАТ ПОЛІЕМОС 166
637. ПРАТ ПОЛІМЕР 82
638. ПРАТ ПОЛІМЕРАГРО 332
639. ПРАТ ПОЛІМЕР-ЧЕРКАСИ 171
640. ПРАТ ПОЛІСЕРВІС 95
641. ПАТ ПОЛОНИНА 286
642. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 135
643. ПРАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 142
644. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 80
645. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ»
169

646. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 47
647. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 80
648. ПРАТ ПРАКТИКА 404
649. ПРАТ ПРИКАРПАТБУД 367
650. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
323

651. ПРАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 193
652. ПАТ ПРИКАРПАТТЯ 227
653. ПРАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 119
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654. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 124
655. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 108
656. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА 82
657. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 264
658. ПРАТ ПРОКСІМУС 78
659. ПАТ ПРОМБУД - 2 294
660. ПРАТ ПРОМБУД С 378
661. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 314
662. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 314
663. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 293
664. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА» 68
665. ПАТ ПРОМІНЬ 6
666. ПАТ ПРОМІНЬ 8
667. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 398
668. ПРАТ ПРОФІ-ПАК 405
669. ПРАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 338
670. ПРАТ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 300
671. ПРАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 400
672. ПРАТ РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» 228
673. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП 14629 294
674. ПРАТ РАДІАНТ 252
675. ПРАТ РАЗНОБИТПРОДУКТ 155
676. ПРАТ РАЙАГРОБУД 336
677. ПРАТ РАЙАГРОХІМ 58
678. ПРАТ РАЙКОМУНГОСП 337
679. ПРАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ 91
680. ПАТ РАССВЕТ 317
681. ПАТ РАССВЕТ 322
682. ПРАТ РБУ-1 89
683. ПРАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 5
684. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ «ТОНІС-

ЦЕНТР»
374

685. ПРАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 234
686. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 217
687. ВАТ РЕСТОРАН «ПОДІЛЛЯ» 95
688. ПАТ РЕШЕТИЛІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 379
689. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 166
690. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ГЕКТАР 
296

691. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 357
692. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 358
693. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 364
694. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 255
695. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 383
696. ПАТ РІТЕЙЛ ГРУП 390
697. ПРАТ РММ 94
698. ПРАТ РОДИНА 359
699. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 93
700. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 161
701. ПРАТ РУСИН 121
702. ПРАТ САВОЙ ГОТЕЛЬ «ВІННИЦЯ» 80
703. ПРАТ САД 170
704. ПРАТ САД УКРАЇНИ 271
705. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 238
706. ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА 61
707. ПАРТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА 82
708. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АТП-15345 186
709. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДКІХ МАШИНОБУДУВАННЯ 300
710. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 111
711. ПП СИХІВСЬКЕ 137
712. ПРАТ СІЛЬБУД 227
713. ПРАТ СІЛЬПО РІТЕЙЛ 142
714. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА»
78

715. ТОВ СІМІНВЕСТ 298
716. ПАТ СІТІБАНК 212
717. ПРАТ СК «АВЕРС» 78
718. ПАТ СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС» 72
719. ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 184
720. ПРАТ СК «ДЕФЕНСА» 397
721. ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» 190
722. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 64
723. ПРАТ СК «СТАР-ПОЛІС» 83

724. ПРАТ СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 196
725. ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 75
726. ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 209
727. ПРАТ СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС 297
728. ПАТ СКАЙ БАНК 373
729. ПРАТ СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ 397
730. ПРАТ СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА «ЛОТОС» 228
731. ПРАТ СКАНДИК МОТОРС 316
732. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 258
733. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 259
734. ПРАТ СКБ ЕЛЕКТРОЩИТ 314
735. АТ СКМ 162
736. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 405
737. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 195
738. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ 

ІЗОЛЯТОРІВ
293

739. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 
ВИРОБІВ

389

740. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 134
741. ПРАТ СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС 235
742. ПАТ СОНЯЧНЕ 106
743. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 333
744. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 153
745. ПАТ СПЕКТР 243
746. ПРАТ СПЕЦБУДМАШ 382
747. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №507
262

748. ПРАТ СПОРТЕК 333
749. ПРАТ СПОРТЕК 337
750. ПРАТ СПС 375
751. ПРАТ СТАЛЬ 335
752. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КАР’ЄР 
131

753. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР 

292

754. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР 

297

755. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР 

402

756. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

330

757. ПРАТ СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

169

758. ТОВ СТОЛИЦЯ 86
759. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М.КИЄВА
110

760. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 357
761. ПРАТ СТРАХОВА «КОМПАНІЯ УКРГАЗПРОМПОЛІС - 

ЖИТТЯ»
187

762. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 257
763. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 110
764. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ» 134
765. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 391
766. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕШТАЛЬТ» 197
767. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 132
768. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 127
769. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 122
770. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 133
771. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 133
772. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» 26
773. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» 62
774. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 235
775. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 228
776. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 107
777. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 108
778. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» 275
779. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 107
780. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 403
781. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

ГРУПА»
29

782. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» 210
783. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АКВ ГАРАНТ 404
784. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГАРАНТ-СИСТЕМА 78
785. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОСТРА 392

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

206

786. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ 212
787. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРГАЗПРОМПОЛІС 173
788. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРГАЗПРОМПОЛІС- ЖИТТЯ 241
789. ПРАТ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» 62
790. ПРАТ СТРИЙ-ІНЖИНІРИНГ 397
791. ПРАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 124
792. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 377
793. ПАРТ СУВЕНІР 54
794. ПАРТ СУВЕНІР 80
795. ПАТ СУМИГАЗ 156
796. ПАТ СУМИОБЛЕНЕРГО 385
797. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
37

798. ПРАТ СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 126
799. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» 153
800. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

35

801. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

86

802. ПРАТ СУХА БАЛКА 359
803. ТОВ ТАВРІЯ-В 341
804. ПРАТ ТАГАНЧА 258
805. ПРАТ ТАКСОСЕРВІС 89
806. ПРАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17137
95

807. ПРАТ ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП 404
808. ПАТ ТАСКОМБАНК 162
809. ПРАТ ТАХІОН 374
810. ПРАТ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ» 198
811. ПРАТ ТЕЛЬКОМ 319
812. ПАРТ ТЕМП 92
813. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 83
814. ПРАТ ТЕРА 317
815. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 317
816. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 165
817. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 337
818. ПАТ ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ 228
819. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 241
820. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16127
300

821. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛРИБОКОМБІНАТ 227
822. ПРАТ ТЕХМАШРЕМОНТ 397
823. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ 

МОНОКРИСТАЛІВ»
9

824. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ 331
825. ПРАТ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ЕЛЕКТРОНІКА» 153
826. ПРАТ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» 142
827. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА 

«ДНІПРООБЛОПТТОРГ»
365

828. ПРАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД 82
829. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» 368
830. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» 232
831. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 318
832. ПРАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «А» 170
833. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 329
834. ПРАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 316
835. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 56
836. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 368
837. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 3 3
838. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 340
839. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 270
840. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 96
841. ПРАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 83
842. ПРАТ ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 55
843. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА 

№ 90
225

844. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 10507

300

845. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП -10507 199
846. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП-10557 58
847. ПРАТ ТУРБОТА 126
848. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» 154

849. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 57
850. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 85
851. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 175
852. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 281
853. ПРАТ УІФК-АГРО 167
854. ПРАТ УКРАЇНА 95
855. СПАТ УКРАЇНА 330
856. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

АСКА
152

857. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА

153

858. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 341
859. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ 65
860. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ
330

861. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 66
862. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 288
863. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 289
864. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 405
865. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
401

866. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 329
867. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 137
868. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 268
869. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»
374

870. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ 210
871. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 318
872. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ - ПАТ КИЇВЗНДІЕП 

69

873. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРЕКТУВАННЮ 
ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

128

874. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРЕКТУВАННЮ 
ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

129

875. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЯ

258

876. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
УКРАЇНИ

239

877. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ 167
878. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 326
879. ТОВ УКРГАЗ 57
880. ПРАТ УКРГАЗБУД 3
881. ПРАТ УКРГАЗБУД 55
882. ПРАТ УКРГАЗБУД 165
883. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 59
884. ПРАТ УКРГІДРОЕНЕРГО 64
885. ПРАТ УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ 226
886. ПРАТ УКРГІПРОБУМ 252
887. ТОВ УКРЕЛЕВАТОРПРОМ 74
888. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 252
889. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 336
890. ТОВ УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС 148
891. ПРАТ УКРЗАХІДВУГЛЕБУД 367
892. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 6
893. ПРАТ УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ 319
894. ПРАТ УКРПАПІРПРОМ 123
895. ПРАТ УКРПРИБОРСЕРВІС 199
896. ПРАТ УКРПРОММАШСЕРВІС 337
897. ПРАТ УКРПРОМ-СЕРВІС 403
898. ПРАТ УКРПРОФТУР 166
899. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 210
900. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 133
901. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 84
902. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
386

903. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР» 399
904. ПАТ УМАНЬГАЗ 245
905. ПРАТ УМАНЬГАЗ 249
906. ПРАТ УНДІ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА» 275
907. ПАТ УНІВЕР АГРО 245
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908. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ТОПОЛЯ» 377
909. ПРАТ УНІВЕРСАМ 28 401
910. ПРАТ УНІВЕРСАМ № 16 167
911. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 

«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
336

912. ПАТ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН 220
913. ПРАТ УЧБОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОСВІТА» 319
914. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 61
915. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 187
916. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 295
917. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 343
918. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ 402
919. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА ФАБРИКА 70
920. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА ФАБРИКА 76
921. ПРАТ ФЕД 168
922. ПРАТ ФЕДІР 297
923. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 167
924. ПАТ ФЕРМЕНТ 186
925. ПАТ ФЕРМЕНТ 284
926. ПАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 63
927. ПРАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 274
928. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 33
929. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 215
930. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» 140
931. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНФІКО» 95
932. ПРАТ ФІНПРОФІЛЬ 375
933. ПАТ ФІРМА «АВІАІНВЕСТ» 189
934. ПРАТ ФІРМА «АПЕКС» 315
935. ПРАТ ФІРМА «КРОН-ІНВЕСТ» 315
936. ПРАТ ФІРМА «МАГДА» 152
937. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 322
938. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 325
939. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 152
940. ПРАТ ФОЗЗІ РІТЕЙЛ 143
941. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 363
942. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 363
943. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 364
944. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 13
945. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 116
946. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 131
947. ПРАТ ФОНДОВИЙ ДІЛЕР 299
948. ПРАТ ФОРУМ СЛАВУТИЧ 83
949. ТОВ ХАРКІВЖИТЛОБУД-1 374
950. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 240
951. ПРАТ ХАРКІВПРОДМАШ 12
952. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 166
953. ПАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 9
954. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 316
955. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 370
956. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №11 9
957. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ 316
958. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЩИТОВИЙ ЗАВОД 314
959. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» 11
960. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

ВИРОБІВ
374

961. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 372
962. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ 14
963. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ 216
964. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД 12
965. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА» 7
966. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»
375

967. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 369
968. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
332

969. ПРАТ ХАРКІВТУРИСТ 9
970. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 166
971. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 216
972. ПРАТ ХАРКІВХАРЧПРОМ 167
973. ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 369
974. ПРАТ ХАРМ 9
975. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 374
976. ПРАТ ХЕМЗ-ІРЕС 15

977. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 396
978. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 334
979. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 343
980. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 50
981. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
332

982. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 280
983. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 70
984. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 15
985. ПАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 377
986. ПРАТ ХІМПРОЕКТ 83
987. ПАТ ХІМТЕКСТИЛЬМАШ 44
988. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 199
989. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854 404
990. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 399
991. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА- АВТО 19
992. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО 

ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»
336

993. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» 79
994. ТОВ ХФК «БІОКОН» 401
995. ПРАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ-ЗВ'ЯЗОК 300
996. ПРАТ ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ 400
997. ПРАТ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 128
998. ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ 88
999. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 223
1000. ПРАТ ЦИКОРІЙ 365
1001. ПРАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 328
1002. ПАТ ЧЕКСІЛ 143
1003. ПАТ ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН 67
1004. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 388
1005. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
263

1006. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №525 286
1007. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 80
1008. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 344
1009. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 365
1010. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 46
1011. ПАТ ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО 178
1012. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБА 401
1013. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 

«ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»
131

1014. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 63
1015. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 86
1016. ПРАТ ЧОРНОБАЙАГРОХІМ 262
1017. ПАТ ЧОРНОМОРГІДРОЗАЛІЗОБЕТОН 164
1018. ПРАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ 403
1019. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 123
1020. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОПРОМТЕХНІКА»
342

1021. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 231
1022. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 341
1023. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 375
1024. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 268
1025. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 399
1026. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 109
1027. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 110
1028. ПРАТ ШЛЯХБУД 210
1029. ПРАТ ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ №7 300
1030. ПАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 375
1031. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№33 
282

1032. ПАТ ШПОЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17150

173

1033. ПРАТ ШУБИНОСТАВСЬКЕ 367
1034. ПАТ ЩОРСЬКЕ АТП 17446 402
1035. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 110
1036. ПРАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
96

1037. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 286
1038. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА № 182
232

1039. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА № 182

233

1040. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 54
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 200 
За мов лен ня № 18080/2
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
25.04.2018 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
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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 


