
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, на підставі п. 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 04.04.2017 року №1002426391 про внесення 
10.03.2017 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, за рішенням Господарського суду м. Києва, 
06.02.2017, 06.02.2017, 910/18271/16, та інформації, 
отриманої від арбітражного керуючого ват «Київхімво-
локно» Лахненко Є.М. (вх.№ 9510 від 03.04.2017р.),  
зупинено обіг акцій ВАТ «Київхімволокно», код за 
ЄДРПОУ: 05763429 – розпорядження №97-Кф-З від  
06 квітня 2017 року.

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

«10» квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Іпотечна компанія 
«Аркада-Фонд», код за ЄДРПОУ: 25586047, місцезнахо-
дження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б.34,  
офіс 312/3, на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії  «Т» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «Іпотечна компанія «аркада-
фонд» серії «т». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «Іпотечна компанія «Аркада-Фонд» серії 
«Т» від 10.08.2007р. №451/2/07, видане 27.04.2016р. На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження №297-Кф-С-о від 
06  квітня 2017 року.

11.04.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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Повідомлення про загальні збори акціонерів
до уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «СтраХова КомпанІя 

«арКада-Гарант» 
(код ЄдрпоУ 19022263), 

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя 
«арКада-Гарант» (місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вулиця 
Городецького, 11-Б) (далі – Товариство) повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 трав-
ня 2017 року, о 11год.00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б, кімната 
Голови правління. 

Реєстрація учасників у позачергових загальних зборах акціонерів 
Товариства буде відбуватися 16 травня 2017 року з 10:00 до 10:45 за 
місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства, складатиметься 10 травня 
2017 року.

на голосування у позачергових загальних зборах акціонерів това-
риства, згідно з проектом порядку денного, затвердженим наглядо-
вою радою товариства, виносяться наступні питання:

1) Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів Товари-
ства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвер-
дження регламенту проведення зборів.

2) Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому 
числі кумулятивного голосування.

3) Затвердження Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редак-
ції.

4) Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «АРКАДА-
ГАРАНТ» в новій редакції.

5) Затвердження Положення про Правління ПрАТ СК «АРКАДА-
ГАРАНТ» в новій редакції.

6) Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ СК «АРКАДА-
ГАРАНТ» в новій редакції.

7) Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ СК «АРКАДА-
ГАРАНТ» в новій редакції.

8) Затвердження Кодексу (Принципів) Корпоративного управління 
ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».

9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».

10) Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПрАТ СК 
«АРКАДА-ГАРАНТ».

11) Обрання членів Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ». 
12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

13) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 
ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».

14) Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ СК 
«АРКАДА-ГАРАНТ».

15) Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
16) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Ревізійної комісії.

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

З документами щодо питань порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства до їх проведення можна ознайомитися за 
адресою Товариства: 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б, при-
ймальня, в робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10год 00хв. до 13год. 
00хв., а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Голова правління Товариства - Санченко Володимир Якович. Довідки за 
телефоном (044) 278-00-10, 277-72-21, 277-72-22.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів пода-
ються акціонерами в письмовій формі у відповідності до вимог ст.38 ЗУ 
«Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів.

Для участі у загальних зборах при собі мати документ, що посвідчує 
особу акціонера, представникам акціонерів - документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством Укра-
їни.

Голова правління _______________ Санченко в.я.

повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"ЮнIоIл"

2. Код за ЄДРПОУ 25284079
3. Місцезнаходження 39610, м. Кременчук, проїзд 

Галузевий, буд. 80
4. Міжміський код, телефон та факс (0536) 76-84-85 76-84-85
5. Електронна поштова 
адреса

a.grebenyuk@oilukraine.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.25284079.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Припинено повноваження з 10.04.2017р. за рiшенням Наглядової ради 

вiд 10.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Директора. 
Займав посаду з 15.04.2014р. Володiє 0% статутного капiталу емiтента. 
Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду 10.04.2017р. за рiшенням Наглядової ради ПРАТ 
«ЮНIОIЛ» строком на 3 роки у зв’язку з закiнченням термiну повноважень 
Директора Товариства. Повноваження новообраного Директора Товари-
ства набирають чиннiсть з 10.04.2017р. Попередня посада: ТОВ «Україн-
ський завод понадвеликогабаритних шин», заступник головного механiка, 
останнi 6 рокiв - Директор ПРАТ «ЮНIОIЛ». Володiє 0% статутного капiталу 
емiтента. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

2. Найменування посади Гребенюк Анатолiй Васильович
Директор 11.04.2017

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво "ГотелЬ 
"СалЮт", 22950541м. Київ , Печер-
ський, 01010, м.Київ, вул. Iвана Мазепи, 
11-Б 044-494-14-00,

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

10.04.2017

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

http://hotelsalute.ua/market/index.html

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

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

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

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

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІ дповІдалЬнІСтЮ "таврІйСЬ-
Ка ІнвеСтицІйна ГрУпа"; 33571093; 
Україна, 69035, Запорізька область, м. Запоріж-
жя, вул. Сталеварiв, 3-А; (061) 213-40-98 

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

10.04.2017

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

http://unives-capital.com/partners/tigr/ 
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «орлицЬКий СпецIалIЗований 
Кар'Єр «ГранIт», 03443815, с.Придніпрянське, Кобеляцький р-н., 
Полтавська обл., 39282, 05343-9-79-52; 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
07.04.2017р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: http://03443815.smida.gov.ua; 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ», 36391522

5. Інформація про загальні збори: В зв'язку зі скрутним фінансовим 
становищем загальні збори акціонерів в 2016р.не проводились. 6. Інфор-
мація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 125 176
Основні засоби (за залишковою вартістю) 115 164
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 2
Власний капітал -589 -399
Статутний капітал 231 231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -878 -688
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 714 575
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,2053 -0,2442
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,2053 -0,2442

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 925600 925600
Цінні папери влас-
них випусків, вику-
плені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - приватне аКцІонер-
не товариСтво «автотранСпортне пІд-
приЄмСтво № 15347». 2.Код за ЄДРПОУ – 03399439.  
3.Місцезнаходження -39800, Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул.До-
бровольського, буд.2. 4.Міжміський код, телефон та факс - 
(05348) 30686. 5.Електронна поштова адреса- atp15347@mail.ru.  
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – http://03399439.smida.gov.ua. 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

II.текст повідомлення
ПрАТ «АТП № 15347» повідомляє, що рішенням чергових загальних 

зборів акціонерів від 07.04.2017р.(протокол № 2) прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: по-
передньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими 
суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не переви-
щуватиме 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень або її еквівалент в 
іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що 
діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини 
стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, 
та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну ді-
яльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому 
та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, 
землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комп-
лектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і 
обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; 
правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого 
майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою 
Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 544 000 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає- 2205,88%. Загальна кількість голосуючих 
акцій- 1192433шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах- 1116990шт.; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» - 1116990шт.; кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. директор (підпис) С.І.Борщ 07.04.2017р.

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ 
«адмІрал – КлУБ»

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

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

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

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

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю "Адмірал-клуб", 
30942381, Варшавська, 116,  
м. Ірпінь, Київська область, 
08205, (04597) 93-900

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

11.04.2017

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

http://www.admiralclub.com.ua

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«велиКа БУрІмКа» 

код ЄДРПОУ 00486818, місцезнаходження: село Велика Бурімка, 
Чорнобаївський район, Черкаська область, 19940

у зв’язку з технічною помилкою в назві вулиці в оголошенні про загаль-
ні збори акціонерів 18.04.2017р., яке опубліковане у Відомості НКЦПФР  
№ 48 (2553) від 13.03.2017р., повідомляє, що чергові загальні збори акці-
онерів Товариства відбудуться 18 квітня 2017 року об 11.00 год., за 
адресою (місце проведення): вул. Зелена 14, село велика Бурімка, 
Чорнобаївський район, Черкаська область, адмінбудівля товари-
ства, актовий зал, кабінет № 6.

повідомлення про виникнення особливої інформації 
пат «вІнницЬКий Завод «металІСт»

Повне найменування: Публічне акцiонерне товариство «Вiнницький за-
вод «Металiст». Код за ЄДРПОУ : 02968711. Місцезнаходження : 21000, 
м.  Вiнниця, вул. Ватутіна, 17. Міжміський код, тел.(факс) : (0432) 271720. 
Електронна поштова адреса : metalist@vrc.vn.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації : http://vinmetall.com.ua. Вид особливої інформації: Інформація 
про зміну складу посадових осіб емітента.

Зміни в складі посадових осіб емітента відбулись згідно рішення Наглядової 
ради ПАТ «Вінницький завод «Металіст» від 11.04.17 року (протокол №9). При-
пинено повноваження директора Товариства в зв’язку із закiнчення термiну дії 
повноважень особи на цiй посадi: Чижа Анатолія Олександровича (АА 407218 
виданий 03.02.97 р. Замостянським РВ УМВС України в Вінницькій області), 
акціями товариства не володіє, строк перебування на посаді з 19.09.15 р. 

Наглядовою радою Товариства 11.04.17 року (протокол №9) призначено 
на посаду директора ПАТ «Вінницький завод «Металіст» Чижа Анатолія 
Олександровича (АА407218 виданий 03.02.97 р. Замостянським РВ УМВС 
України в Вінницькій області) згідно Статуту строком на 3 роки – до 
23.04.2020 р. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: ТОВ Замостянське спеціалізоване підпри-
ємство «Агромаш», начальник ЦЗМ. Посадова особа, зазначена в інформа-
ції, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор: Чиж Анатолій Олександрович. 11.04.2017 р.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента-ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РиСТВО «ПОЛТАВСьКий ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННих ВиРОБІВ  
№ 1». 2.Код за ЄДРПОУ- 03576350. 3.Місцезнаходження- 36009, Пол-
тавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 19. 4.Міжміський код, теле-
фон та факс- (0532)50-65-99/61-39-13. 5.Електронна поштова адреса-
03576350@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://03576350.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації –Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціоне-

рів Публічного акціонерного товариства «Полтавський завод залізобетон-
них виробів №1» від 21.03.2017р. (протокол № 1) прийнято рішення про 
зміну типу акціонерного товариства; 07.04.2017р. здійснено державну ре-
єстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містять-
ся в ЄДР; повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУ-
БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ПОЛТАВСьКий ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННих ВиРОБІВ №1»; повне найменування акціонерного 
товариства після зміни- ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ПОЛ-
ТАВСьКий ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННих ВиРОБІВ №1».

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 (підпис) л.а.Гвозденко 07.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтавСЬКий Завод ЗалІЗоБетонниХ вироБІв № 1»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Управління механізації будівництва № 23». 2.Код за ЄДРПОУ – 04715606; 
3.Місцезнаходження -38762, Полтавська обл., Полтавський район, с.Те-
решки, вул.Шевченка, буд.11. 4.Міжміський код, телефон та факс- 
(0532)553013. 5.Електронна поштова адреса- 04715606@atrep.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – http://04715606.smida.gov.ua. 7.Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціо-

нерів рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УМБ-23» 
від 28.03.2017р. (протокол № 1) прийнято рішення про зміну типу акці-
онерного товариства; 07.04.2017р. здійснено державну реєстрацію 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
ЄДР; повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «Управління механізації будівництва 
№ 23»; повне найменування акціонерного товариства після зміни- 
Приватне акціонерне товариство «Управління механізації будівництва 
№ 23».

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 (підпис) Ю.о.Шляхта 07.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УправлІння меХанІЗацІї БУдІвництва № 23»

річна інформація прат «придніпровський спецкар'єр» 
за 2016р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Приднiпровський спецкар'єр», 30742351, 39282, Пол-

тавська обл., Кобеляцький р-н., с.Придніпрянське, 05343-9-77-52;  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017р. 3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://30742351.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«приднIпровСЬКий СпецКар’Єр»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«переСУвна меХанІЗована Колона - 125»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Пересувна механізована колона - 125» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037471
1.3. Місцезнаходження емітента: 39070, полтавська обл., Глобин-

ський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 1а 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05365) 3-41-78
1.5. Електронна поштова адреса емітента: відсутня
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: pmk-

125.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента. 
2.текст повідомлення

2.1.Зміни відбулись за рішенням Загальних зборів від 07 квітня 2017 р. 
(протокол № 1 від 07.04.2017 р.), в зв'язку з закінченням строку повнова-
жень. 

Припинено повноваження: Голова наглядової ради Іваненко Микола 
Леонідович, частка у СК (статутний капітал) - 0,1348%. На посаді з 
28.04.2014р. Член наглядової ради - заступник голови наглядової ради Ле-
песій Володимир Петрович, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 28.04.2014р. 
Член наглядової ради - секретар наглядової ради Жовтяк Андрій Сергійо-
вич, частка у СК - 0,1348%.. На посаді з 28.04.2014р. Голова ревізійної ко-
місії Карпухіна Ольга Анатоліївна, частка у СК - 0,1672%. На посаді з 
28.04.2014р. Член ревізійної комісії - заступник голови ревізійної комісії 

Бойцова Надія Олексіївна, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 28.04.2014р. 
Член ревізійної комісії - секретар ревізійної комісії Григор'єв Тарас Тарасо-
вич, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 28.04.2014р. Обрано: Голова на-
глядової ради Іваненко Микола Леонідович, частка у СК - 0,1348%. Обі-
ймав посади: з березня 2009р. ПАТ «ПМК - 125», завідуючий виробничої 
дільниці. Обраний на 3 роки. Член наглядової ради - заступник голови на-
глядової ради Лепесій Володимир Петрович, частка у СК - 0,1348%. Обі-
ймав посади: з лютого 2009р. по лютий 2014р. ПАТ «ПМК - 125» начальник 
виробничого відділу, тимчасово не працює. Обраний на 3 роки. Член на-
глядової ради - секретар наглядової ради Жовтяк Андрій Сергійович, 
частка у СК - 0,1348%. Обіймав посади: з лютого 2009р. по лютий 2014р. 
ПАТ «ПМК - 125» водій, пенсіонер. Обраний на 3 роки. Голова ревізійної 
комісії Карпухіна Ольга Анатоліївна, частка у СК - 0,1672%. Обіймала по-
сади: з травня 2008р. по травень 2013р. ПАТ «ПМК - 125» бухгалтер, пен-
сіонер. Обрана на 3 роки. Член ревізійної комісії - заступник голови ревізій-
ної комісії Бойцова Надія Олексіївна, частка у СК - 0,1348%. Обіймала 
посади: з травня 2008р. по травень 2013р. ПАТ «ПМК - 125»старший дис-
петчер, тимчасово не працює. Обрана на 3 роки. Член ревізійної комісії - 
секретар ревізійної комісії Григор'єв Тарас Тарасович, частка у СК - 
0,1348%. Обіймав посади: з березня 2009р. ПАТ «ПМК - 125» водій. 
Обраний на 3 роки. Вище вказані особи не надали згоди на розкриття пас-
портних даних. У вище зазначених посадових осіб емітента непогашених 
судимостей за корисливі і посадові злочини не було. 

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

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

Голова правління 
пат «пмК - 125»  петренко І.в.
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

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

товариСтво З оБмеЖе-
ноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ 
проеКтно-БУдIвелЬна 
фIрма "рIКа", 
04855566,Чернівецька обл., 58029, 
м. Чернiвцi, вул. Небесної сотнi ,14 А,
тел. (372)-54-05-20

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

10.04.2017

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

rika.org.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітнос-
ті

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фiрма "Юрек-Аудит", 22841651 

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 18443 50088
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1052 1206
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1926 30233
Сумарна дебіторська заборгованість 556 1133
Грошові кошти та їх еквіваленти 242 48
Власний капітал -7587 -9594
Статутний капітал 20 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7717 -9724
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 9384 9384
Поточні зобов'язання і забезпечення 16646 50298
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 здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів для опублікування в офіційному рукованому 
виданні)

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво "алЬцеСт", 
21547168 Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, 08130, село 
Петропавлiвська Борщагiвка, вул. 
Петропавлiвська, 4. 044 3714047

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

10.04.2017

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

http://altsest.com/ua/

Генеральний директор
ат «альцест»  лисов д.в.
  м.п. 

повІдомлення
про намір придбання значного 

пакета акцій 
Відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІ-
далЬнІСтЮ «араКелЬ» (04212, м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, буд. 19-Б , код ЄДРПОУ- 38736633) повідомляє про 
свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій Приват-
ного акціонерного товариства «Патріот» (код ЄДРПОУ- 323726159, 
м. Київ, вул. Струтинського, буд. 8) у кількості 600 000 (Шістсот 
тисяч ) штук, що складає 50,00 % простих іменних акцій ПрАТ «Па-
тріот». На дату опублікування цього повідомлення, ТОВ «АРА-
КЕЛь» та афілійовані з нею особи, акціями ПрАТ «Патріот» не во-
лодіють.

директор
тов «араКелЬ»  о.о. Горбов

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (від-
крите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

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

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво "ГаЗета "приаЗов-
СЬКий роБоЧий", 02472200, 87515 
донецька область д/н мiсто марiуполь 
проспект миру 19, (0629)526642

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

11.04.2017

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

www.pr.ua

до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства З ІноЗемними ІнвеСтицІями 

«днІпропетровСЬКий олІйноеКСтраК-
цІйний Завод»!

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Дні-
пропетровський олійноекстракційний завод» (надалі – «Товариство») 
(місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Му-
дрого, 46, код за ЄДРПОУ - 00374385) повідомляє, що у повідомленні 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, яке 
було опубліковане в Відомостях Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку № 56 від 23 березня 2017 року, розміщено на веб-
сайті stockmarket.gov.ua і на власному веб-сайті http://00374385.smida.
gov.ua 23.03.2017 р., а також персонально надіслано акціонерам Това-
риства 23.03.2017 р., була допущена помилка в адресі Товариства, за 
якою акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (зазначені колишні назви міста «Дні-
пропетровськ» та вулиці «Ленінградська» станом на час розміщення 
повідомлення вже були перейменовані в місто «Дніпро» та вулицю 
«Князя Ярослава Мудрого»). З огляду на вищевикладене, повідомлен-
ня в цій частині слід читати:

«Акціонери Товариства до дати проведення Загальних зборів мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 44, адміністративний 
корпус Товариства, кім. № 213, в робочі дні та робочий час з 9-00 до 16-45 
годин (необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а пред-
ставникам - документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

В день проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного в місці проведення Загальних зборів акціонерів: 
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 46, актовий зал 
на 2 поверсі будівлі-їдальні.» 

наглядова рада прат з ІІ «доеЗ»
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повІдомлення
про результати проведення загальних зборів 

акціонерного товариства
повне найменування товариства:
Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний за-

вод»
місцезнаходження товариства:
74300, Україна, херсонська область, м. Берислав, вул. Введенська 

(попередня назва – 25 Жовтня), 73
Шановні акціонери публічного акціонерного товариства 

«Бериславський машинобудівний завод»!
Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний за-

вод» (місцезнаходження: вул. Введенська (попередня назва – вул. 25 
Жовтня), 73, м. Берислав, херсонська область, Україна, 74300) повідом-
ляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний за-
вод».

Загальні збори відбулися 06 квітня 2017 року о 14:00 годині за адре-
сою: 74300, Херсонська область, місто Берислав, вулиця введен-
ська (попередня назва – вул. 25 Жовтня), 73, в приміщенні залу за-
сідань заводоуправління ат «Бериславський машинобудівний 
завод». 

Реєстрація учасників Загальних зборів проводилася 06 квітня 2017 
року за місцем проведення Загальних зборів: почалася о 12:00 год., за-
кінчилася о 13:45 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мали право на участь у За-
гальних зборах - 03.04.2017 р. на 24 годину.

розглянуто такі питання порядку денного та прийнято по ним 
рішення:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерно-
го товариства «Бериславський машинобудівний завод».

Ухвалили: обрати Лічильну комісію у наступному складі:
Голова комісії – Нечипуренко Марина Василівна, економіст ВДВ АТ 

«БМЗ»
Члени комісії: Дороніна Любов Дмитрівна, диспетчер ВДВ АТ «БМЗ»
Савченко Лариса Сергіївна, диспетчер транспортної дільниці АТ 

«БМЗ».
Встановлено термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з мо-

менту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Публічного акціо-
нерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

Ухвалили: обрати головуючим зборів Саврася Юрія Дмитровича – ак-
ціонера АТ «БМЗ» та секретарем зборів Куліду Аллу Олександрівну - 
юрисконсульта юридичного відділу АТ «БМЗ».

3. Прийняття рішення щодо звіту Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік.

Ухвалили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердити основні 
напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

4. Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про ро-
боту за 2016 рік.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік.
5. Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результа-

ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства 

за 2016 рік. 
Ухвалили: Затвердити річний звіт по результатах діяльності Товари-

ства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Това-

риства, отриманого в 2016 році, станом на 31.12.2016 року та затвер-
дження порядку використання прибутку, що буде отриманий Товариством 
протягом 2017 року. 

Ухвалили: Отриманий на протязі 2016 року збиток в сумі 27 млн. 178 
тис. грн. та збиток попередніх періодів покривати за рахунок прибутку 
2017 року. 

Можливий прибуток 2017 року, у разі його залишення після покриття 
збитків 2016 року та збитків попередніх періодів, направляти на розвиток 
виробництва та освоєння нових видів продукції. 

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2017 року.

Ухвалили: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товари-

ством протягом календарного 2017 року, а саме: з 01 січня 2017 року по 
31 грудня 2017 року, та в термін до наступних чергових Загальних зборів 
акціонерів, а саме – по 07 квітня 2018 року включно, у разі, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, переви-
щуватиме 25 відсотків вартості активів АТ «БМЗ», що становить  
28 439 000,0 грн.

Надати повноваження на укладання та підписання значних правочи-
нів Голові правління АТ «БМЗ», а також додаткових угод до них та дого-
ворів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою АТ «БМЗ». 

9. Надання згоди на продовження строку дії Договору позики № 1 від 
17 жовтня 2007 року між Публічним акціонерним товариством «Берис-
лавський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, 
Limassol).

Ухвалили: Надати згоду на продовження строку дії Договору позики  
№ 1 від 17 жовтня 2007 року між Публічним акціонерним товариством 
«Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD 
(Cyprus, Limassol).

10. Надання права підпису Голові Правління на підписання додатко-
вої угоди та внесення змін до Договору позики № 1 від 17 жовтня 2007 
року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машино-
будівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol).

Ухвалили: Надати право підпису Голові Правління АТ «БМЗ» на під-
писання додаткової угоди та внесення змін до Договору позики № 1 від 
17 жовтня 2007 року між Публічним акціонерним товариством «Берис-
лавський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, 
Limassol).

11. Надання згоди на виплату відсотків нарахованих за Договором по-
зики № 1 від 17 жовтня 2007 року між Публічним акціонерним товари-
ством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD 
(Cyprus, Limassol).

Ухвалили: Надати згоду на виплату відсотків нарахованих за Догово-
ром позики № 1 від 17 жовтня 2007 року між Публічним акціонерним то-
вариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments 
LTD (Cyprus, Limassol).

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Го-
лови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Бериславський машинобудівний завод».

Ухвалили: З урахуванням статті 53 Закону України «Про акціонерні 
товариства», зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», які 
набрали чинності з 01 травня 2016 року, достроково припинити повно-
важення Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного то-
вариства «Бериславський машинобудівний завод» у складі: Боровик Ми-
кола Васильович (Голова Наглядової ради), Мельник Василь Іванович, 
Мельник Михайло Васильович, Мельник Ігор Анатолійович, Овсянікова 
Наталія Григорівна, Лагута Валерій Володимирович, Ваховський Леонід 
Вікторович.

13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонер-
ного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

Ухвалили: Обрати та затвердити наступний склад Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний 
завод»: Боровик Микола Васильович, Мельник Василь Іванович, Мель-
ник Михайло Васильович, Мельник Ігор Анатолійович, Овсянікова Ната-
лія Григорівна, Лагута Валерій Володимирович, Ваховський Леонід Вікто-
рович. 

Встановити строк повноважень членів Наглядової ради – до наступ-
них річних зборів Товариства.

(Членами Наглядової ради на засіданні, яке відбулося 07 квітня 2017 
року, одноголосно проголосовано та обрано Головою Наглядової ради 
Боровика Миколу Васильовича). 

Пропозиції та доповнення щодо порядку денного Загальних зборів до 
канцелярії за місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства 
«Бериславський машинобудівний завод» у термін, визначений чинним 
законодавством, не надходило.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери ознайомилися з ма-
теріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезна-
ходженням Публічного акціонерного товариства «Бериславський маши-
нобудівний завод»: вул. Введенська (попередня назва – вул. 25 Жовтня), 
73, м. Берислав, херсонська область, Україна, 74300, та в день прове-
дення Загальних зборів - у місці їх проведення. Посадовою особою Това-
риства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами з питань порядку денного була призначена Куліда Алла 
Олександрівна.

наглядова рада ат «Бериславський машинобудівний завод»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«БериСлавСЬКий маШиноБУдІвний Завод»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво «КременЧУцЬКий Завод дороЖнIХ 
маШин», 05762565, пр.Свободи,4, .Кременчук, Полтавська, 39600, 
(0536) 74-33-92

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори:
31.03.2017, чергові
Порядок денний та рішення по питанням порядку денного загальних 

зборів акціонерів.
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Рішення:
Обрати лічильну комісію у складі:
Коноваленко Людмила Іванівна, Бородін Сергій Леонідович, Акулов 

Юрій Макарович, Антонова Наталія Павлівна, Масюк Микола Олександро-
вич, Гончар Сергій Володимирович, Богомаз Володимир Олександрович, 
Скоренко Олександр Михайлович, Степаненко Олена Миколаївна

2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 
Товариства в 2016 році та основні напрямки його діяльності в 2017 році.

Рішення:
1. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та 

основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році - з а т в е р д и т и.
2. Річний звіт Товариства за 2016 р. - з а т в е р д и т и. 
3. Правлінню Товариства:
- забезпечити виконання затвердженого плану виробництва та реаліза-

ції продукції на 2017 рік;
- прискорити роботи з поетапного приведення рівня продукції, яка виробля-

ється Товариством, у відповідність з вимогами європейських сертифікатів;
- продовжити роботи з виконання всіх діючих програм, спрямованих на 

стабілізацію роботи підприємства, поліпшення якості продукції, розширен-
ня її номенклатури, освоєння нових ринків збуту, питань з енергоефектив-
ності та енергозбереження. 

3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.
Рішення:
1. Звіт про роботу Ревізійної комісії- з а т в е р д и т и.
2. Висновок Ревізійної комісії - з а т в е р д и т и.
3. Ревізійній комісії :
- посилити контроль за обліково-фінансовою та господарською діяльністю 
ПАТ «Кредмаш»;
- у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у висту-

пах акціонерів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
Рішення:
1.Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 році - з а т в е р д и т и .
2.Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загаль-

них зборів та захист прав акціонерів.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення 

питання про виплату дивідендів за 2016 р.
Рішення:
1.Розподіл прибутку у 2016 році - з а т в е р д и т и.
2.За результатами поточної фінансової діяльності у 2017 році використову-

вати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
3.Дивіденди за підсумками роботи за 2016 рік нарахувати у розмірі 30 

(тридцять) гривень на одну акцію. 
Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему 

України. Початок виплати дивідендів - 17 травня 2017 року. 
4. Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Рішення:
1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Рішення:
1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Рішення
Обрати членами Наглядової ради: Данилейко Миколу Івановича, Пере-

пельченко Віктора Івановича, Ляшенко Ніну Гур'ївну, Волкова Володимира 
Володимировича, Оксак Олега Івановича

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
Рішення
Обрати членами Ревізійної комісії: Кузнєцову Олену Миколаївну, Пито-

ню Олену Анатоліївну, Матевосян Вікторію Миколаївну, Рябищук Олену 

Іванівну, хмельницького Сергія Миколайовича
По всім питанням порядку денного були прийняті позитивні рішення.
Пропозиції до проекту порядку денного та проектів рішень не подавались.
30.03.2016, чергові
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2015 році та основні напрямки його діяльності у 2016 році.
3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення 

питання про виплату дивідендів за 2015 рік.
6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в 

новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на 
підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

7.Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства.

8.Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
9.Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
10.Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Това-

риства.
По всім питанням порядку денного були прийняті позитивні рішення.
Пропозиції до проекту порядку денного та проектів рішень не подавались.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

10251570 0 7517818 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

30 0 22 0

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн*

9734467,05 0 7138513,36 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

19.04.2017 06.04.2016

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату**

12.04.2016 / 
7138513,36

Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему 
України.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 422835 313963
Основні засоби (за залишковою вартістю) 68500 73797
Довгострокові фінансові інвестиції 7670 7700
Запаси 152704 101047
Сумарна дебіторська заборгованість 107910 54741
Грошові кошти та їх еквіваленти 82092 72428
Власний капітал 323805 279870
Статутний капітал 8543 8543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 51434 29010
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 781 510
Поточні зобов'язання і забезпечення 98249 33583
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 150,5155 84,8943
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

150,5155 84,8943

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341719 341719

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались
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 Тверезий Олександр Володимирович
Голова правлiння-
Генеральний директор

М.П. 10.04.2017
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рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне  
акцiонерне товариство «Полтавакультторг», 01553095, Україна Пол-
тавська обл. Київський р-н 36034 Полтава Половки,72,  
(0532) 66-84-44

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html

приватне аКцIонерне товариСтво «полтаваКУлЬтторГ»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«велиКа КрУЧа»

код ЄдрпоУ 05267222, місцезнаходження: 37052,Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, с.Велика Круча, вул. Героїв Майдану, 109-В, повідом-
ляє, про зміни до порядку денного річних загальні збори акціонерів, 
які відбудуться 28 квітня 2017 року о 09-00 годині за адресою: 
37052,Полтавська обл.,Пирятинський р-н, с.Велика Круча, вул. Героїв Май-
дану, 109-В.

перелІК додатКовиХ питанЬ, Що виноСятЬСя на
ГолоСУвання (порядоК денний) ЗБорІв:

1)Обрання членів Ревізійної комісії. 
Ознайомитися з матеріалами та проектами документів, пов’язаних з до-

повненням до порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні з 08.00 
до 09.00 за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с.Велика Круча, 
вул. Героїв Майдану, 97. 

Телефон для довідок: (053)58-68-323 .
директор  о.м.проскурня

повідомлення про виникнення особливої інформації 
пат «лЬвIвСЬКий ХIмIЧний Завод»

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПАТ «Львів-
ський хімічний завод; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05761873; Міс-
цезнаходження - 79070, м.Львiв, Рахiвська 16; Міжміський код, телефон та 
факс - 032 2351200; Електронна поштова адреса - office@lhz.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації - www.lhz.com.ua; Вид особливої інфор-
мації – відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

2. текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 р.(протокол 

№  24) та рішенням наглядової ради від 07.04.2017 р. (протокол № 2) за-
тверджено суму дивідендів у розмірі 691000 грн., які виплачуватимуться 
безпосередньо акціонерам в повному обсязі з 15.05.2017 р. по 30.09.2017 
р., згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом 
на 05.05.2017 р.

3. підпис. генеральний директор Бобришов анатолiй микитович 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «БУдГІ-
дравлІКа»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

31681688

3. Місцезнаходження емітента 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28А
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(048) 784-59-04

5. Електронна поштова адреса 
емітента

ishpanuk@stroygidravlika.prat.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

stroygіdravlіka.prat.іn.ua 

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу IІI.

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення.
протоколом Загальних зборів акціонерів прат « Будгідравліка « 

від 07.04.2017 р., відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо змі-
ни складу посадових осіб емітента: 

-припинено повноваження ревiзора Сальнiк В’ячеслава Iвановича , 
паспорт серiї КК № 116208, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй областi 23.09.1998 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї повно-
важень. Посадова особа перебувала на посадi з 15.04.2014 року, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства. 

- обрано на посаду ревiзора Ахтаніна Андрія Вікторовича, згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Посадова особа призначена на термін 3 роки, 
протягом останніх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посади юрисконсульта та 
ме неджера із зв’язків з громадськістю, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 

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

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

Генеральний директор          Кучук Михайло Ілліч 
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 10.04.2017 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

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

приватне аКцІонерне това-
риСтво "БанГ І БонСомер", 
30109727, вул. А. Антонова, будинок 5,  
Н/П В ЛІТ.Б, м.Київ, Солом'янський р-н, 
03186, Україна, (044) 461-92-64

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

11.04..2017 р.

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

www.bangbonsomer.com

повІдомлення 
про виниКнення оСоБливої ІнформацІї про емІтента 

Повне найменування: приватне аКцIонерне товари-
Ство "БУдIнвеСт-9"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 01269626
Адреса місцезнаходження 02090, м.Київ, Сновська, б.20
Телефон емітента (044) 559-55-74
Електронна поштова адреса 
емітента

budinvest2011@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://01269626.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів.
07.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПРиВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: предмет правочину: купівля-
продаж майна, та оплата послуг для ремонту покрівлі з утепленням та 
обладнання топочної для автономного опалення будівлі, одержання То-
вариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань ) для фінан-
сування ремонту покрівлі з утепленням та обладнання топочної ; переда-
ча майна в заставу та/або укладення інших договорів забезпечення 
виконання зобов’язань Товариства; гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв: 200 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 209,9 тис.грн.; спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
95,28%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 148272 акцiй; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 148272 
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття 
рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значно-
го правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства: вiдсутнi.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «СУла аГро»;2. Код за ЄДРПОУ 03777634; 
3. Місцезнаходження 42127, Сумська обл., недригайлівський район, 
село вільшана, вулиця леніна, будинок 57

4. Міжміський код, телефон та факс (05455) 5-63-42 5-63-42
5. Електронна поштова адреса sulaagro-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vilshana.emitents.org
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення
10.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СУЛА АГРО » прийнято рішення про на-
дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність, а саме:

Схвалено вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття такого рішення на Зборах та надати повноваження Директору 
Товариства на укладення та підписання від імені Товариства правочинів, 
щодо яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів 
на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на 
суму, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочи-
нів.

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

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 5 053 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-
штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом 
27,190858грн.): 53 811,316%.

Станом на 04 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 44 693 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 44 693 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення 44 693 шт.Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

Істотні умови конкретного правочину будуть розкриватися за фактом 
надання згоди уповноваженими органами Товариства на вчинення право-
чинів із заінтересованістю (істотні умови правочинів будуть розкриватися 
згідно до чинного законодавства за фактом надання згоди уповноважени-
ми органами Товариства на вчинення відповідних правочинів).

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

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

директор Бабенко Іван Костянтинович підпис, м. п. 10.04.2017 р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «СУла аГро»;2. Код за ЄДРПОУ 03777634; 
3. Місцезнаходження 42127, Сумська обл., недригайлівський район, 
село вільшана, вулиця леніна, будинок 57

4. Міжміський код, телефон та факс (05455) 5-63-42 5-63-42
5. Електронна поштова адреса sulaagro-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vilshana.emitents.org
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
10.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СУЛА АГРО» прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме:

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) пору-
ки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, 
пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на мо-
мент вчинення таких правочинів;

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

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент  
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) 
на момент вчинення правочинів.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 5 053 000,00 грн.Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом 27,190858грн.): 
53 811,316%.Станом на 04 квітня 2017р. (дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кіль-
кість голосуючих акцій становить 44 693 шт.Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах, становить: 44 693 
шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня 44 693 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення 0 шт.

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

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

директор Бабенко Іван Костянтинович підпис, м. п. 10.04.2017 р.

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 «Київ-
СЬКий деревооБроБ-
ний КомБIнат»

2. Код за ЄДРПОУ 05421634
3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 

буд. 5.
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 467-70-34 (044) 467-70-34
5. Електронна поштова адреса kyiv-dok@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kyivdok.at24.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами, що відбулися 05.04.2017 року, прийняте рішення 

про зміну типу акціонерного товариства (протокол від 05.04.2017р.). Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в ЄДР - 07.04.2017р. Повне найменування акціонерного това-
риства до зміни - Публічне акцiонерне товариство «Київський деревооброб-
ний комбiнат». Повне найменування акціонерного товариства після зміни - 
Приватне акцiонерне товариство «Київський деревообробний комбiнат»

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 Волкова Антоніна Леонідівна
Директор (підпис) 

М.П.
(ініціали та прізвище керівника) 

10.04.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «СУла аГро»
2. Код за ЄДРПОУ 03777634
3. Місцезнаходження 42127, Сумська обл., недригайлівський ра-

йон, село вільшана, вулиця леніна, будинок 57
4. Міжміський код, телефон та факс (05455) 5-63-42 5-63-42
5. Електронна поштова адреса sulaagro-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vilshana.emitents.org
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
10.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СУЛА АГРО» прийнято рішення про змі-
ну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Сластьона 
Романа Миколайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 
15.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Стрельченка Ми-
коли Миколайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 15.04.2016р.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Радівілова Вла-
дислава Едуардовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 15.04.2016р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Сластьона Романа Мико-
лайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є пред-
ставником акціонера - КОМПАНІЇ «ФУДЕРОФ ЛТД» (FUDEROF Ltd) (реє-
страційний номер НЕ 280173). Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Особу призначено на 3 роки. До призначення протягом останніх 
п’яти років займав наступні посади: голова Наглядової ради ПАТ «СУЛА 
АГРО», голова Наглядової ради ПАТ «ВиРІВСьКЕ хПП», ради директор 
ПСП «Слобожанщина Агро», експерт з аграрних ринків в ГО «Асоціація 
Український клуб аграрного бізнесу»; аналітик консолідованої інформації 
в ТОВ «БАСФТ.О.В»; менеджер по методах розширення ринку в ТОВ 
«БАСФТ.О.В.»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Радівілова Владислава 
Едуардовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради 
є представником акціонера - КОМПАНІЇ «ФУДЕРОФ ЛТД» (FUDEROF 
Ltd) (реєстраційний номер НЕ 280173). Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До призначення про-
тягом останніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової 
ради ПАТ «СУЛА АГРО», член Наглядової ради ПАТ «ВиРІВСьКЕ 
хПП», юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро», провідний юрискон-
сульт ПСП «Слобожанщина Агро», головний юрисконсульт ПСП «Сло-
божанщина Агро»; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Волик Ольгу Михайлівну за 
рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником ак-
ціонера - КОМПАНІЇ «ФУДЕРОФ ЛТД» (FUDEROF Ltd) (реєстраційний но-
мер НЕ 280173). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Осо-
бу призначено на 3 роки. До призначення протягом останніх п’яти років 
займала наступні посади: начальник юридичного відділу ПСП «Слобо-
жанщина Агро», начальник юридичного відділу ПАТ «КБ «Володимир-
ський»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має;

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

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

директор Бабенко Іван Костянтинович
підпис, м. п.
10.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «Керампром» 2. Код за ЄДРПОУ: 24655289. 

3.Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, 
с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2. 

4. Міжміський код, телефон та факс: (050)426-68-76. 5. Електронна поштова 
адреса: office.ceramprom@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.
ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення:

07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (прото-
кол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (про схвалення укладено-
го правочину згідно вимог ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»). 
Предметом правочину № 02/03-2015 від 02.03.2015 р. є отримання послуг з 
транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштів, що є предме-
том правочину, складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi правочину до вартостi активiв: 56,81%. Загальна кількість голосуючих 
акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 251 606 штук, «проти» 0. Інформація про укладання 
договору № 02/03-2015 від 02.03.2015 р. не розкривалася, оскільки рішення про 
надання згоди на його вчинення було прийнято до введення в дію вимог щодо 
обов’язковості розкриття інформації про правочини із заінтересованістю.

07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (прото-
кол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом правочину є 
отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума 
коштів, що є предметом правочину, складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 56,81%. За-
гальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 251 606 штук, «проти» 0. 

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: 

Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович. М.П. 10.04.2017 р.

повідомлення 
про виникнення особливої 

інформації емітента

прат «вКК «УКрпаКСервІС»
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Виробничо-комерційна компанія 
«Укрпаксервіс»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01884248

Місцезнаходження 
емітента

04176, м. Київ, вул. Електриків, 21

Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 467-6911 467-6911

Дата вчинення дії 10.04.2017
Дата розміщення у стрічці 
новин

11.04.2017

Найменування повідомлення Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

У відповідності до рішення наглядової ради (протокол 
№  10/04/2017 від 10.04.2017) змінено колегіальний виконавчий орган 
на одноособовий.

Звільнено - Член правління Малашенко Любов Михайлівна* (пас-
порт СО 021986 Дніпровський РУГУ МВС України в м. Києві, частка у 
СК – 0%.). Причина - зміна виконавчого органу. Строк перебування на 
посаді - 4 міс.

Звільнено – Голова правління Москаленко Віра Олександрівна* (пас-
порт СО 031335 Ватутінський РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 
0%). Причина - зміна виконавчого органу. Строк перебування на посаді - 
4  міс.

призначено на посаду директора з 11.04.2017 року, строком на 3 (три) 
роки - Москаленко Віра Олександрівна* (паспорт СО 031335 Ватутінський 
РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 0%). Попередня посада - Голо-
ва правління, строк перебування на посаді - 4 міс. 

_____________
*Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи поса-

дові злочини.

директор  москаленко в.о.
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повІдомлення 
про виниКнення оСоБливої ІнформацІї про емІтента 

Повне найменування: приватне аКцIонерне товари-
Ство "БУдIнвеСт-9"
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 01269626
Адреса місцезнаходження 02090, м.Київ, Сновська, б.20
Телефон емітента (044) 559-55-74
Електронна поштова адреса 
емітента

budinvest2011@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://01269626.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
07.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПРиВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про прийняття рішення про змінскладу посадових 
осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи Голова Наглядової ради Кудiн 
Iгор Вiкторович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання 
вимог ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства". Особі належать 
58933 акцій Товариства, що становить 15.7637% статутного капіталу. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа за-
ймала посаду з 10.04.2015 р. Припинено повноваження посадової особи 
Член Наглядової ради Сергiєнко Микола Михайлович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено з метою 
обрання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України "Про 
акціонерні товариства". Особі належать 40492 акцій Товариства, що ста-
новить 10.831% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 10.04.2015 р. При-
пинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Товари-
ство з обмеженою відповідальністю "Дует" (ідентифікаційний код 
31924295). Повноваження припинено з метою обрання нового складу 
для виконання вимог ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Особі належать 140503 акцій Товариства, що становить 37.5825% статут-
ного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особа займала посаду з 10.04.2015 р. Припинено повноваження 
посадової особи Ревiзор товариства Бебих Сергiй Миколайович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припи-
нено в зв'язку з наближенням терміну закінчення повноважень. Особі на-
лежать 50631 акцій Товариства, що становить 13.5431% статутного капі-
талу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа займала посаду з 10.04.2015 р. 
Обрано на посаді особу – Голова Наглядової ради Кудiн Iгор Вiкторович 
(обрано як акціонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попередньо-
го складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Наглядової ради, підприємець, директор ТОВ фірма 
"Отделочник ЛТД". Особі належать 58933 акцій Товариства, що стано-
вить 15.7637% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 
три роки. Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Сергiєнко Ми-
кола Михайлович (обрано як акціонера, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, ТОВ Фірма "Отде-
лочник ЛТД" директор, ТОВ "БК Київсервісбуд" помічник директора. Осо-
бі належать 40492 акцій Товариства, що становить 10.831% статутного 
капіталу. Посадову особу обрано строком на три роки. Обрано на посаді 
особу – Член Наглядової ради Кудіна Олена Анатоліївна (обрано як акці-
онера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 
обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ "Дует" Директор. Особі належать 18366 акцій Товариства, що стано-
вить 4.9126% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 
три роки. Обрано на посаді особу – Ревiзор товариства Бебих Сергiй Ми-
колайович (обрано як акціонера, особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень по-
переднього Ревiзора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: менеджер з продаж СП "Епіцентр", Ревізор. Особі належать 50631 
акцій Товариства, що становить 13.5431% статутного капіталу. Посадову 
особу обрано строком на три роки. 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«новГород-СІверСЬКий СирЗавод»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00448077)

до уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства «новГород-СІверСЬКий 

СирЗавод»
16000, Чернігівська обл. м. новгород-Сiверський, вул. Залінійна, 21а

Повідомляємо Вас, що 12 травня 2017 р. о 10.00 в актовому залі 
адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська обл., 
м. новгород-Сіверський, вул. Залінійна, буд. 21-а відбудуться позачер-
гові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Новгород-Сіверський сирзавод» з наступним порядком денним, питань, 
які будуть винесені на голосування:

1. Про обрання Голови, Секретаря зборів, Лічильної комісії, затвер-
дження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження. 

3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та його за-
твердження.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про роботу за 2016 рік . За-
твердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

5. Звіт директора ТОВ «ТОРГОВий ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСьКий» 
про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.

6. Розгляд питання щодо розподілу прибутку ТОВ «ТОРГОВий ДІМ 
«НОВГОРОД-СІВЕРСьКий», отриманого у 2016 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 
2016 році.

8. Плановий порядок розподілу прибутку Товариства у 2017 році.
9. Про основні напрямки діяльності у 2017-2018 роках
10. Про надання повноважень на вчинення значних правочинів.
11. Затвердження значних правочинів, що були укладені Товариством.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 12.05.2017р. з 08.30 до 09.30 г. 

за вказаною вище адресою за переліком акціонерів станом на 
09.05.2017 року. При собі мати паспорт, а представникам акціонера крім 
паспорту – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

Ознайомлення з документами з 12.04.2017 року по 12.05.2017 року 
кожного робочого дня з 8 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин у акто-
вому залі адміністративної будівлі Приватного акціонерного товариства 
«Новгород-Сіверський сирзавод» розташованого за адресою Чернігів-
ська обл. м. Новгород - Сіверський вул. Залінійна 21а., попередньо зате-
лефонувавши за телефоном 04658-2-12-33. Відповідальний за порядок 
ознайомлення з документами Єгорова Л.В.

основні показники фінансово господарської діяльності 
підприємства(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 128564 109107
Основні засоби 15999 13373
Довгострокові фінансові інвестиції 26 26
Запаси 8258 8264
Сумарна дебіторська заборгованість 21086 16694
Грошові кошти та їх еквіваленти 257 1132
Нерозподілений прибуток 5973 613
Власний капітал 29165 23194
Статутний капітал 9785 9785
Довгострокові зобов'язання 8000 15000
Поточні зобов'язання 91399 70913
Чистий прибуток (збиток) 5973 613
Середньорічна кількість акцій (шт.) 329242 329242
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 287 254
Також доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не 

виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну сис-
тему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються 
при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціо-
нер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не 
буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних збо-
рах. Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робо-
чого дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до 
депозитарної установи (Зберігача) Депозитарній установі АТ «ОТП Банк» за 
адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43 тел.: (044) 4900564.

Генеральний директор
прат «новгород-Сіверський сирзавод»  о.І. панфілов.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 12 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента:

приватне аКцIонерне товариСтво «Керам-
пром» 2. Код за ЄДРПОУ: 24655289. 

3.Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н,  
с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2. 

4. Міжміський код, телефон та факс: (050)426-68-76. 5. Електронна по-
штова адреса: office.ceramprom@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: keramprom.at.ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів. II.Текст повідомлення:

07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (прото-
кол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - 
правочин). Предметом правочину № NG-01/17 від 17.01.2017 р. є постачання 
глини. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 155 000 000 грн. або 
її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку 
України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi правочину до вартостi активiв: 176,11%. Загальна кількість голосую-
чих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для учас-
ті у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, 
Статутом Товариства не визначенi.

07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (протокол 
№ 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - правочин). 
Предметом правочину № NG-03/16 від 26.09.2016 р., зміни до правочину № 1 
від 15.02.2017 р. є постачання глини. Сума коштів, що є предметом правочину, 
складає 140 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним кур-
сом Національного банку України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 159,06%. За-
гальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (протокол 

№ 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - правочин). 
Предметом значного правочину № 14-421 від 26.08.2014 р., додатка № 3 від 
15.12.2016 р. є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом гли-
ни. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 55 000 000 грн. Вартiсть 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 62,50%. 
Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (про-
токол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - 
правочин). Предметом правочину № МПТ-125 від 15.03.2016 р. є отримання 
послуг з перевезення залізничним транспортом глини. Сума коштів, що є 
предметом правочину, складає 37 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 42,04%. 
Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, 
«проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (протокол 
№ 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, (далі - правочин). Предметом правочину є договір генерального під-
ряду на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку 
глин, на розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням грунтів. Сума коштів, 
що є предметом правочину, складає 38 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 43,17%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, 
Статутом Товариства не визначенi. 

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: 

Генеральний директор Бевзенко Борис федорович. М.П. 10.04.2017 р.

рІЧна ІнформацІя за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРиВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «КЕРАМПРОМ», 24655289, 85171, Донецька область, 

Костянтинiвський район, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2, тел. , 
(050)4266876. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017 р.

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

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Керампром»

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 "IнСтитУт 
ЗемлевпорядниХ 
теХнолоГIй"

2. Код за ЄДРПОУ 33500347
3. Місцезнаходження 01030, Київ, вул. Богдана хмель-

ницького, 10-А, оф.67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38-044-235-79-86 
+38-044-235-79-86

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

izt.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2017 

року, протокол №1-17, прийнято рішення про припинення повноважень 

генерального директора Сергiєнко Вiкторiї Володимирiвни (паспорт серiї 
МА №958103, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй 
областi, 28.06.2001 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом п'яти рокiв: провiдний iнженер-
землевпорядник вiддiлу землевпорядкування ПрАТ «IЗТ», тимчасово ви-
конувала обов'язки генерального директора ПрАТ «IЗТ» (02.10.2012-
22.04.2013 рр.). Строк, протягом якого перебувала на посаді 
генерального директора ПрАТ «IЗТ» – з 22.04.2013 р.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2017 року, 
протокол №1-17, прийнято рішення про обрання генеральним директором 
Супрун Катерину Анатоліївну (паспорт серiї АН №154734, виданий Марга-
нецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській областi, 09.06.2003 р.). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п'яти 
рокiв: провiдний iнженер-землевпорядник вiддiлу землевпорядкування 
ПрАТ «IЗТ». Строк, на який обрано особу – до 30.04.2018 р..

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 Супрун Катерина Анатолiївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 11.04.2017

(дата)
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додаток 44 до положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 5 глави 4 розділу II)

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

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «вироБниЧе 
оБ'Єднання «УКрмІЖГоСп-
КомБІКорм»; код ЄДРПОУ: 
32072081; місцезнаходження: 03680, 
м.  Київ, вул. Червоноармійська, 72, літера А, 
офіс 175; телефон: (044) 490-20-82

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

10.04.2017 року

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

www.umgk.pat.ua 

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

ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛьНІСТЮ «М.Р. АУДиТ»; код за 
ЄДРПОУ: 37569947

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство). Зазнача-
ється інформація про 
проведення або непроведен-
ня загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі 
їх непроведення вказуються 
причини, також зазначається 
перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропози-
ції до переліку питань порядку 
денного, у разі проведення 
позачергових зборів зазнача-
ються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо 
загальні збори не відбулися, 
вказуються причини

29.04.2016 року відбулися чергові (річні) 
Загальні збори акціонерів. Розглянуті пи-
тання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Головуючого та Секретаря збо-
рів. 
3. Затвердження річного звіту Товариства 
за 2015 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку (по-
криття збитків) Товариства.
Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Наглядової ради, звіту Голови 
правління.
Пропозиції до порядку денного акціонера-
ми Товариства не надавалися. Рішення з 
усіх питань порядку денного було прийня-
то одноголосно.
04.08.2016 року відбулися позачергові За-
гальні збори акціоренів (їх ініціатором була 
Наглядова рада). Розглянуті питання по-
рядку денного:
1. Обрання Голови та члена лічильної ко-
місії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. 
3. Прийняття рішення з питань порядку 
проведення Зборів.
4. Припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Голови та членів Наглядової 
ради Товариства (в тому числі, незалеж-
них директорів).
6. Обрання Ревізора Товариства.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.

8. Внесення змін до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції.
9. Затвердження в новій редакції Поло-
ження про Загальні збори акціонерів Това-
риства, Положення про Наглядову раду 
Товариства, Положення про Виконавчий 
орган Товариства, Положення про Ревізій-
ну комісію (Ревізора) Товариства, Кодексу 
корпоративного управління Товариства.
10. Створення в Наглядовій раді комітету з 
питань аудиту, комітету з питань визначен-
ня винагороди посадовим особам Товари-
ства та комітету з питань призначень. За-
твердження Положень про ці комітети. 
Розподіл членів Наглядової ради Товари-
ства по комітетам.
Пропозиції до порядку денного акціонера-
ми Товариства не надавалися. Рішення з 
усіх питань порядку денного було прийня-
то одноголосно.

6. Інформація про дивіденди. 
Інформація про дивіденди за-
повнюється у разі прийняття 
рішення про виплату дивіден-
дів. У разі якщо за результата-
ми звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось, про 
це зазначається

У зв'язку з відсутністю прибутку за 
результатами діяльності ПАТ «ВО 
«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» у 2015 році, 
прийнято рішення прибуток не розподіля-
ти, дивіденди не виплачувати, покриття 
збитків здійснювати відповідно до чинного 
законодавства України.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених 

форм)
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
найменування показника період

Звітний 
(2016)

Попередній 
(2015)

Усього активів 37 924 37 921
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 37 901 37 901
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 20 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 -
Власний капітал 37 923 37 920
Статутний капітал 40 044 40 044
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (42 998) (43 001)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00002 0,00001
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,00002 0,00001

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 160 177 880 160 177 880
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

- -

Голова правління  разумов Ю.в.

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

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

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

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

приватне аКцІонерне това-
риСтво "БУдІвелЬно-вироБ-
ни Чий КомплеКС "маяК", 
25385857, вул. Сирецька, 9, Київ, Оболонський, 
Київська область, 04073, Україна, 044-468-0425

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

11.04.2017

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

http://bvk-mayak.at.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХова 
КомпанIя "СКIфIя"
20945990
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3
(044) 230-47-26 (044) 230-47-27

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

10.04.2017р.

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

http://skyfia.com.ua/upload/zvit_2016.
pdf
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
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

Публiчне акцiонерне товариство 
"херсонський комбiнат 
хлiбопродуктiв", 00952367херсонська 
, Не має, 73024, м. херсон, вул.
Порт-Елеватор,5 0552263612,

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

07.04.2016

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

www.hkhp.com.ua

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

ТОВ АФ "Профi-Аудит", 30768778

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

звітний попередній
Усього активів 150260 114491
Основні засоби (за залишковою вартістю) 41777 43984
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33831 33844
Сумарна дебіторська заборгованість 36318 9652
Грошові кошти та їх еквіваленти 1641 2304
Власний капітал 91318 89088
Статутний капітал 67585 67585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3083 12551
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 48759 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 10183 25403
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.008948 0.04727

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

0.008948 0.04849

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 270340800 270340800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 
його засновників

Інформація про органи управління емітента.
Вищий орган управління - Загальні збори акцiонерiв. Товариство 

зобов'язане щороку скликати Загальнi збори. Рiчнi (чергові) загальні збори 
скликаються не рiдше одного разу на рiк та повиннi бути проведенi не 
пiзнiше чотирьох мiсяцiв після закінчення фінансового року, тобто не 
пiзнiше 30 квiтня наступного за звітним року. Усі iншi Загальні збори, крім 
річних, вважаються позачерговими. 

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, 
i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi 
товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсний 
склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами вiдповiдно до ви-
мог законодавства України. . Наглядова рада обирається Загальними зборами 
з числа фізичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, ,та/або з числа 
юридичних осiб - акцiонерiв строком на 3 (три) роки.. Голова Наглядової ради 
Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом, який 
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння Товари-
ства обирається у складi не менше 5 (п'яти) осiб Наглядовою радою Това-
риства. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою в порядку, перед-
баченому цим Статутом та Положенням про Правлiння. 

Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства 

обираються Загальними зборами акцiонерiв виключно шляхом кумулятив-
ного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну 
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв строком на 3 роки 
у кiлькостi не менше 3-х осiб.

4. Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи: Засновник - Регiональне вiддiлення Фонду держмай-

на України в херсонськiй областi (код за ЕДРПОУ 21295778) - 
0.000000000000 %; Засновник - Орендне пiдприємство «херсонський 
комбiнат хлiбопродуктiв» (код за ЕДРПОУ 00952367) - 0.000000000000 %; 
Учасник - Компанiя «Дабл ю Джей Венчурз Лiмiтед» (WJ Ventures Limited 
(код за ЕДРПОУ не має) - 96.246400000000 %.; Учасник — ТОВ «Золотая 
Семечка» (код ЕДРПОУ не має) — 0,00770000%

фізичні особи: Учасник — 599 фiзичних особи - 3.73240000000 %Усьо-
го - 100.000000000000 % 

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу – Акції. Код випуску UA4000071997. Форма випуску та 

форма існування – Бездокументарна, іменні. Тип - іменні прості. Кількість 
– 270340800 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. за акцію, статутний капітал 
67 585 200,00грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000%. Ви-
пуск акцій зареєстрований 08.06.2010 року ДКЦПФР, свідоцтво № 351/1/10. 
Випуск акцій повністю розміщений. Свої акцiї до продажу на внутрiшнiх та 
зовнiшнiх ринках цiнних паперiв Товариство не виставляло, заяв на доауск 
цiнних паперiв до котиру-вання на фондових бiржах не надавало.

2.Іінших цінних паперів ПАТ «херсонський КхП» не випускало
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на 

цінні папери емітента у депозитарній системі України
Товариство реєстратора не змінювало. Депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

ц/паперiв здійснює Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нафта-
iнвест» код ЄДРПОУ 22760119 Місцезнаходження: 73025 Україна херсон-
ська не має м. херсон Петренка,18. Лiцензiя серiя АЕ №263257, видана 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 03.09.2013р. 
Стро дiї лiцензiї необмежений. Договір на надання послуг № 98 — дем вiд 
26.01.2016 року.

6. Інформація про загальні збори
вид за-
г а л ь н и х 
зборів*

чергові позачергові
X

дата 
прове-
дення

15.04.2016

Кворум 
зборів**

99.94

опис Дата проведення рiчних Загальних зборiв: «15» квiтня 2016р.Час 
проведення рiчних Загальних зборiв: 13.00 год.
Мiсце проведення рiчних Загальних зборiв: м. херсон, вул. Порт – 
Елеватор,5 (актовий зал).Дата складання перелiку акцiонерiв, якi 
мають бути повiдомленi про проведення Зборiв: «03» березня 
2016р.Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у Зборах: 24.00 година «11» квiтня 2016р. Рiшення про про-
ведення рiчних Загальних зборiв (далi – «Збори») Публiчного 
акцiонерного товариства «хЕРСОНСьКий КОМБIНАТ 
хЛIБОПРОДУКТIВ» (далi «Товариство») прийнято Наглядовою ра-
дою (Протокол №02 вiд 12.02.2016р.) ПиТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО1. Про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв. Змiни в складi лiчильної комiсiї.2. Про затвердження по-
рядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.3. Про прий-
няття рiшення про результат розгляду звiту Правлiння Товариства 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2015р. i його затвердження.4. Про прийняття рiшення про резуль-
тат розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2015р. та його 
затвердження.5. Про прийняття рiшення про результат розгляду 
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2015р. i його 
затвердження.6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi То-
вариства за 2015р.7. Про прийняття рiшення про розподiл прибут-
ку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них чинним законодавством i про можливiсть виплати дивiдендiв. 
8. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства i 
затвердження його планiв на 2016р.9. Про вiдкликання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв’язку з закiнченням строку 
повноважень.10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.11. Про пiдписання з членами Ревiзiйної комiсiї 
договорiв.12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як 1 року в ходi 
його господарської дiяльностi.

7. Інформація про дивіденди
Протягом 2015-2016 року дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “ХерСонСЬКий КомБIнат ХлIБопродУКтIв”
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Згідно з договором №4«а» вiд 18.01.2017р., укладеним між ТОВ АФ 
«Профі — Аудит» та ПАТ «херсонський комбінат хлібопродуктоів» проведе-
на аудиторська перевірка фінансовой звітності ПАТ «херсонський комбінат 
хлібопродуктів» за 2016 рік. Перевірка здійснена директором ТОВ АФ «Про-
фі — Аудит» Довбиш Г.В. (сертифікат аудитора серія А № 003989 від 
27.10.19999 р., дійсний до 27.10.2018 р.)

Думка аудитора (Висрновок) На мою думку фiнансовi звiти представля-
ють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнфор-мацiю щодо активiв, 
зобов’язань, власного капiталу та фiнансового стану ПАТ «херсонський КхП» 
на 31.12.2016р. у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних положень (стан-дартiв) 
бухгалтерського облiку та фінансової звітності.На основi проведених мною 
тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться 
пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-IV (далi – Закон 
№996), затверджених Міжнародних стандартів бухгалтерського облiку та 
iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, 
Наказу керiвництва ПАТ «херсонський КхП» «Про облiкову полiтику» вiд 
11.09.2012р. №336 iз змiнами (далi – наказ «Про облiкову полiтику»).Я вва-
жаю, що звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк в усiх суттєвих аспектах 

повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв пiдприємства, а 
також розкриває iнформацiю про них. У ходi аудиту не виявлено викривлення 
фiнансової звiтностi. В ходi виконання аудиту не здiйснювалось обмеження 
обсягу роботи аудитора, не було незгоди з управлiнським персоналом сто-
совно прийнятностi обраної облiкової полiтики, методу її застосування або 
адекватностi та достатностi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.

Директор ТОВ АФ «Профi-Аудит» Довбиш Г.В. (сертифікат аудитора се-
рія А № 003989 від 27.10.19999 р., дійсний до 27.10.2018 р.)

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 

оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-

формаційній базі даних Комісії - 06.04.2017року, текст річної інформації опри-
люднений в мережі Інтернет на сторінці www.hkhp.com.ua 10.04.2017 року.

10. підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформа-

ції та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Перший заступник Голови правління Ломако О.М.
М.П. 11..04.2017р.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали 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 
«рубiн», 13762817, 25006 Кiровоградська область ленiнський м. Кро-
пивницький вул. Шевченка, 26, 0522240743

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://prat_rubin.emitents.net.ua/ua/

приватне аКцIонерне товариСтво «рУБIн»

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 здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне акцiонерне товариство 
«ремпобуттехнiка», 03054947, 25030 Кiровоградська область 
Кiровоградський м. Кропивницький вул. Бєляєва,2, (0522)56-94-90

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: Sites.google.com/site/rempoboottehnica

приватне аКцIонерне товариСтво «ремпоБУттеХнIКа»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Тексиль-ЧН"

2. Код за ЄДРПОУ 01552374
3. Місцезнаходження 14017, м.Чернiгiв, Щорса, 48
4. Міжміський код, телефон та факс (0462)699-800 (0462)699-800
5. Електронна поштова адреса mail@prat-tekstil.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

tekstil.net.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) при-

пинено повноваження Голови Наглядової ради Бистрова Павла Олексан-
дровича в зв'язку iз закiнченням термiну обрання. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 42.8402 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Горбань Ольги Iванiвни в 
зв'язку iз закiнченням термiну обрання. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 42.4282 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Пашничук Iрини Павлiвни в 
зв'язку iз закiнченням термiну обрання. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 42.4282 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi 3 роки.

Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 1/4 вiд 10.04.2017 р.) припине-
но повноваження Директора Ткаченко Наталiї Миколаївнї в зв'язку iз 
закiнченням термiну обрання. Особа не надала на розкриття паспортних 

даних. Частка в статутному капiталi - 0,0103 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) обра-
но Членом Наглядової ради Бистрова Павла Олександровича Засiданням 
Наглядової ради (Протокол № 1/4 вiд 10.04.2017 р.) обраний Головою На-
глядової ради.Особа не надала згоди на розкриття паспортних. Частка в 
статутному капiталi - 42.8402 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Дирек-
тора ТОВ «Едвайс». Особу обрано термiном на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) обра-
но Членом Наглядової ради Горбань Ольгу Iванiвну.Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних. Частка в статутному капiталi - 42.4282 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посаду фiнансового директора ТОВ «Едвайс». 
Особу обрано термiном на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 10.04.2017 р.) обра-
но Членом Наглядової ради Пашничук Iрину Павлiвну.Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних. Частка в статутному капiталi - 0.037 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посаду менеджера ТОВ «Едвайс». Особу обрано 
термiном на 3 роки.

Засiданням Наглядової ради (Протокол № 1/4 вiд 10.04.2017 р.) обрано 
Директором Ткаченко Наталiю Миколаївну.Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних. Частка в статутному капiталi - 0.0103 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 
рокiв обiймала посаду Директора ПрАТ «Текстиль-ЧН». Особу обрано 
термiном на 3 роки.

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

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

2. Директор Ткаченко Наталiя Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“теКСилЬ-Чн”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «паС І Ко»;2. Код за ЄДРПОУ 24727853;3. Міс-
цезнаходження: вул.ярославів вал, буд.30/18, м.Київ, 01034;4. Між-
міський код, телефон та факс (044) 4510008, (044) 4510008

5. Електронна поштова адреса pas_ik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.pasko.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
07.04.2017р. Загальними зборами акціонерів приватного акціонер-

ного товариства «паС І Ко» (протокол від 07.04.2017р.) прийнято рішен-
ня про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: 

- припинено повноваження Директора Щербініна Олександра Воло-
димировича (паспорт СН 099069, виданий 01.02.1996р. Дніпровським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві) з 12.04.2017р. на підставі протоколу загальних 
зборів акціонерів від 07.04.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє. Обіймав дану посаду з 01.09.2006р.; непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження Ревізора Золотарьової Олени Миколаїв-
ни на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду 
з 28.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- обрано на посаду Директора Ляхуту Світлану Михайлівну (паспорт 
ВМ 447517, виданий 20.11.1997р. Баранівським РВ УМВС України в Жито-
мирській обл.) з 13.04.2017р. на підставі протоколу загальних зборів акці-
онерів від 07.04.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Строк, на який призначено особу: до припинення повноважень. До при-
значення особа займала наступні посади: начальник деревообробного 
виробництва, ТОВ «Північ»; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має. 

- обрано на посаду Ревізора Золотарьову Олену Миколаївну на під-
ставі протоколу загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який призначено особу: 
3 роки. До призначення особа займала наступні посади: ревізор, 
ПрАТ  «ПАС І КО», заст.директора по зовнішьноекономічним зв’язкам в 
ТОВ «Північ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Генеральний директор Щербінін олександр во-
лодимирович 10.04.2017

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

пУБлIЧне аКцIонерне то-
вариСтво "БанК "фIнан-
Си та Кредит", 09807856, 04050, 
м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Артема, 
60 (044) 490-68-70

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

31.03.2017

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

http://www.fcbank.com.ua/

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

В звітному періоді аудит не проводив-
ся

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

В звітному періоді загальні збори не 
проводились

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 3578314 16989255
Грошові кошти та їх еквіваленти 137855 230249
Кошти в інших банках 0 971
Кредити та заборгованість клієнтів 2678982 13393424
Усього зобов'язань 30920477 33067366
Кошти банків 7056273 9619130
Кошти клієнтів 0 11441007
Усього власного капіталу та частка меншості (27342163) (16078111)
Статутний капітал 5388410 5388410
Чистий прибуток/(збиток) (11257292) (21052673)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 (2.71)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 (2.71)

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 аКцІонерне 
товариСтво "еКо-
аЗот"

2. Код за ЄДРПОУ 31489809
3. Місцезнаходження 18002, м. Черкаси, Смiлянська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 32-12-10
5. Електронна поштова адреса lix@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.eko-azot.com.ua

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

II. текст повідомлення
07.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Еко-Азот» (далi по тексту – АТ «Еко-Азот»), протокол №1 вiд 
07.04.2017 року, було прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
до 07.04.2018 року значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до  
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) або еквiвалент цiєї суми 
в iноземнiй валютi, а саме: кредитнi угоди (договори), договори поруки, догово-

ри застави, iпотеки щодо майна Товариства, правочини щодо вiдчуження (про-
дажу) рухомого та нерухомого майна Товариства, правочини щодо придбання 
(купiвлi) рухомого та нерухомого майна, правочини щодо надання та отриман-
ня послуг, правочини щодо надання та отримання фiнансової допомоги, до-
говори факторингу, договори вiдступлення права вимоги, договори переве-
дення боргу, договори прощення боргу, додатковi договори/договори про 
внесення змiн/доповнень до зазначених договорiв (правочинiв), за умови, що 
такi змiни/доповнення не збiльшують вказану вище граничну сукупну вартiсть 
правочину в сумi 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) або 
еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
61045 тис. грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках – 164%). Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй - 2500; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
Загальних зборах акцiонерiв - 2500; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «За» прийняття рiшення - 2500; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «Проти» прийняття рiшення – 0.

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

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

2. Найменування посади Филь Микола Петрович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

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: пУБлIЧне аКцIо-

нерне товариСтво «СтраХова КомпанIя 
«транСмаГIСтралЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31630408
3. Місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 286-00-71, (044) 286-00-71
5. Електронна поштова адреса: office@magistral.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://transmagistral.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

викуп власних акцій
ІІ. текст повідомлення 

Дата прийняття рiшення про викуп власних акцiй: 07.04.2017 р.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про викуп власних 

акцій: річні Загальні збори акцiонерiв Товариства.
Перiод викупу: викуп акцій розпочинається 01.06.2017 року та за-

кінчується 31.07.2017 року.
Порядок викупу акцій: Акціонер в термін до 10.06.2017 року укла-

дає з Товариством договір купівлі-продажу акцій.
Товариство здійснює оплату Акціонеру за акції, що викуповуються, 

протягом 30 (тридцяти) календарних днів після дня укладання дого-
вору купівлі-продажу акцій. Акціонер, протягом 30 (тридцяти) кален-
дарних днів після дня укладання договору купівлі-продажу акцій, що 
викуповуються, зобов'язаний подати депозитарній установі, яка об-
слуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються 
акції Товариства, що викуповуються, розпорядження на перерахуван-
ня акцій на рахунок Товариства в цінних паперах, відкритий у Націо-
нальному депозитарії України.

У випадку порушення Товариством свого зобов'язання щодо 
оплати акцій, що викуповуються, Товариство сплачує акціонеру 
штрафні санкції у розмірі 10% відсотків річних від суми простроче-
ного платежу. У випадку порушення акціонером свого зобов'язання 
щодо перерахування акцій, що викуповуються, на рахунок Товари-
ства акціонер сплачує Товариству штрафні санкції у розмірі 10% від-
сотків річних від ринкової вартості акцій, що не були своєчасно пе-
рераховані.

Мета викупу: акції викуповуються Товариством з метою їх подаль-
шого продажу.

Ціна викупу: 6,181409 грн за одну акцію.
Номінальна вартість акції: 10 грн.
Ринкова вартість акцій визначена незалежним оцінювачем - ТОВ 

«Агенція консалтингових послуг» відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України станом на 02 березня 2017 року та становить  
6 (шість) грн. 181409 копійок за одну просту акцію. 

Вартість пакету акцій Акціонера, що викупається, становить  
862 900 (вісімсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот) гривень 00 копійок.

Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю 2016 року ста-
новить 1,35 грн.

Тип акцій: акції прості бездокументарні іменні.
Форма існування: бездокументарні іменні.
Кількість акцій, що підлягають викупу: 139 596 (сто тридцять 

дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) штук.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, що 

пiдлягають викупу, до статутного капiталу: 19,9423 %.
ПАТ «Страхова компанія «Трансмагістраль» здійснює викуп акцій 

Товариства у юридичної особи, ТОВ «Будівельна фірма «Центр ЛТД», 
яка до викупу акцій володіє акціями Товариства в кількості 139 596 
(сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) штук, що ста-
новлять 19,9423% від загальної кількості акцій.

Товариство не володiє ранiше викупленими власними акцiями.
Дата реєстрації випуску акцій: 03.12.2003 р.
Номер Свідоцтва про випуск акцій: 615/1/03.
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску 

акцій: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
III. підпис 

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

2. Генеральний директор винник о.в. 10.04.2017

Приватне полтавСЬКе оБлаСне аКцІонерне то-
вариСтво по тУриЗмУ та еКСКУрСІяХ «полта-
ватУриСт», код ЄДРПОУ 02607835, місцезнаходження: Україна, 
36022, м. Полтава, вул. Миру, будинок 12, повідомляє про скликання річ-
них Загальних зборів, що відбудуться 16 травня 2017 р. за адресою: 
м. полтава, вул. миру, будинок 12, у приміщенні туркомплексу «Турист» 
кабінет Голови Правління. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здій-
снюється за місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 
Початок зборів об 12 год. 00 хв.

проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «ПОЛ-

ТАВАТУРиСТ».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПрАТ «ПОЛТАВА-

ТУРиСТ».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів 

ПрАТ  «ПОЛТАВАТУРиСТ».
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ».
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ» за фі-

нансовими результатами 2016 року, затвердження строку, порядку випла-
ти дивідендів та покриття збитків.

6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ».
7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ».
8. Про звіт Правління ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ».
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-

сового плану ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ» на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ПОЛ-

ТАВАТУРиСТ».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ», визна-
чення розміру їх винагороди.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ПОЛ-
ТАВАТУРиСТ».

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ», визна-
чення розміру їх винагороди.

16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову 
раду, Правління та Ревізійну комісію ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ». 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.):
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 9470 9848
Основні засоби 7600 7629
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 229 248
Сумарна дебіторська заборгованість 1429 872
Грошові кошти та їх еквіваленти 204 1097
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 9058 9528
Статутний капітал 10270 10270
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 70 - 163
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 48 56
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах - станом на 24 годину 10 травня 2017 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів. Для участі у Загальних зборах представни-
кам акціонера при собі необхідно мати паспорт та довіреність, оформлену 
згідно з вимогами законодавства. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Миру, 
будинок 12, у приміщенні туркомплексу «Турист», кабінет Голови Правлін-
ня в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 по 16.00, до дати проведен-
ня річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів 
ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці 
проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайом-
лення акціонерів з документами є Дяченко Сергій Сергійович, юрискон-
сульт ПрАТ «ПОЛТАВАТУРиСТ», тел. (0532) 57-25-77.

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

Телефон для довідок (0532) 57-25-77 наглядова рада прат «полта-
ватУриСт» 
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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 здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

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

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне товари-
Ство «УлЬяновСЬКе ремонтно-транСпортне пIдприЄмСтво», 
03751959, 26400 Кiровоградська область Ульяновський 
м.  Благовiщенське вул. п.Снiцара , 17, 80525921451

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://prat_uljanovskertp.emitents.net.ua/ua/

приватне аКцIонерне товариСтво «УлЬяновСЬКе ремонтно-транСпортне пIдприЄмСтво»

рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Чугуївський молочний завод», код за ЄДРПОУ 00447356; адреса: 
Україна, харківська обл., Чугуївський р-н, 63525, смт Малинiвка, вул. Соїча, 
будинок 5А, тел: (05746) 2-32-03.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://id 1696.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво «ЧУГУївСЬКий молоЧний Завод»

рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: приватне 
аКцIонерне товариСтво «видавництво «над-
днIпрянСЬКа правда» Корпоративне пIд-
приЄмСтво пат «даК «УКрвидавполIГрафIя», 
05905734, Україна херсонська обл. 73034 м. херсон Миколаївське шосе, 5 км, 
(0552) 33-44-06

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://indp.emitents.net.ua/files/05905734_b56a70c14a8
b33a2e0d85690f4151436.pdf

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 «Аудиторська 
фiрма «Український корпоративний аудит», 33620564

5. Інформація про загальні збори: Iнформацiя про загальнi збори не 
надається, тому що вiдповiдно до статті 49 Закону України <Про акцiнернi 
товариства> загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки 
ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРиСТВУ «ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА 
КОМПАНIЯ «УКРАЇНСьКЕ ВиДАВНиЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» 
належить 100% акцій, рiшення єдиного акцiонера оформлюється ним 
письмово (у формi рiшення).

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 7121 7252
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6863 6997
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 58 58
Сумарна дебіторська заборгованість 101 93
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 71
Власний капітал 6220 6303
Статутний капітал 10050 10050
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3830 -3747

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 901 949
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,008 -0,072

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

-0,008 -0,072

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10049800 10049800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

до уваги акціонерів 

прат «лУГцентроКУЗ
 ім. С.С. монятовСЬКоГо»!

Акціонер, який володіє 32,8767 відсотками простих іменних акцій При-
ватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» 
(код ЄДРПОУ – 13392898, місцезнаходження: 24000, Вінницька обл., 
м.  Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 128-Н, далі - Товари-
ство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 16 травня 2017 року о 12.00 год. за адре-
сою: вінницька обл., м. могилів-подільський, вул. острівська, 95, 2-й 
поверх, малий зал.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвід-

чення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акці-
онерів.

4. Про відсторонення з посади директора генерального Товариства 
Мирошнікова О.Г.

5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства. 

6. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://
lugcentrokuz.com.

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства 
відбудеться 16 травня 2017 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення 
позачергових загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 10 травня 2017 
року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робо-
чі години за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, про-
спект Незалежності, 128-Н або 03037, м. Київ, проспект В.Лобановського 
(Червонозоряний), 6-Г, кв. 132, а у день проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор генеральний 
Мирошніков Олександр Гаврилович (тел. 050-475-75-44), Монятовська-
Бондаренко Марія Станіславівна (050-370-15-34).

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: 03037, 
м. Київ, проспект В.Лобановського (Червонозоряний), 6-Г, кв. 132.

Довідки за телефоном: 050-370-15-34
Акціонер, який у сукупності володіє 32,8767 
відсотками простих іменних акцій Товариства Монятовська -Бондарен-

ко М.С.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 

товариство "Еко-Азот"
2. Код за ЄДРПОУ 31489809
3. Місцезнаходження 18002, м. Черкаси, 

Смiлянська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 32-12-10
5. Електронна поштова адреса lix@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.eko-azot.com.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-

гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Еко-
Азот» (протокол №1 вiд 07.04.2017 року) було прийнято рiшення про при-
пинення повноважень Залiзнюк Вiкторiї Петрiвни (паспорт: серiя СН 
№289877, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 03.09.1996 
року) на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товари-
ства «Еко-Азот» у зв’язку з обранням Ревiзора. Залiзнюк В.П. перебувала 
на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 13.04.2015 року, не володiє пакетом 
акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного товари-
ства «Еко-Азот». Залiзнюк В.П. непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Еко-
Азот» (протокол №1 вiд 07.04.2017 року) було прийнято рiшення про при-
пинення повноважень Трохименко Iгоря Iвановича (паспорт: серiя ММ 
№357415, виданий Балаклiйським РВ УМВС України в харкiвськiй областi 

29.10.1999 року) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного 
товариства «Еко-Азот» у зв’язку з обранням Ревiзора. Трохименко I.I. пере-
бував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 13.04.2015 року, не володiє паке-
том акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного това-
риства «Еко-Азот». Трохименко I.I. непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Еко-
Азот» (протокол №1 вiд 07.04.2017 року) було прийнято рiшення про при-
пинення повноважень Сторчової Надiї Гнатiвни (паспорт: серiя НС 
№412510, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй 
областi 22.01.1998 року) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Приватного 
акцiонерного товариства «Еко-Азот» у зв’язку з обранням Ревiзора. Стор-
чова Н.Г. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 13.04.2015 року, 
не володiє пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного 
акцiонерного товариства «Еко-Азот». Сторчова Н.Г. непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має.

Нiколаєнко Дмитра Борисовича (паспорт: серiя МК № 270930, виданий 
Московським РВ хМУ УМВС України в харкiвськiй областi 21.10.1996 року) 
протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Еко-Азот» №1 вiд 07.04.2017 року було обрано ревiзором Приватно-
го акцiонерного товариства «Еко-Азот» строком на 5 рокiв. Нiколаєнко Д.Б. 
перебувала на наступних посадах: ТОВ фiрма «ПРОМIМПЕКС», заступник 
директора з логiстики та постачання; СТОВ «Промiнь», заступник директора 
по комерцiйним питанням. Нiколаєнко Д.Б не володiє пакетом акцiй або 
часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «Еко-
Азот», непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади Филь Микола Петрович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
“еКо-аЗот”

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Трансмагiстраль»

2. Код за ЄДРПОУ: 31630408
3. Місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 286-00-71, (044) 286-00-71
5. Електронна поштова адреса: office@magistral.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Прокопчука Сергiя Васильовича. Підстава такого рішення - рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 
07.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як 
члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової 
ради Товариства. 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 Товари-
ства (Голови Наглядової ради) з 22.04.2016 р. Акціями Товариства не воло-
діє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Сiнгаєвського Костянтина Iвановича. Підстава такого рішення - рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол 
від 07.04.2017 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 Товари-
ства з 22.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-

риства Северiна Олега Анатолiйовича. Підстава такого рішення - рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 
07.04.2017 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 22.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Мосенжника Михайла Юзефовича. Підстава такого рішення - рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол 
від 07.04.2017 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 Товари-
ства з 22.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати Головою Наглядової ради, представника акціонера ПАТ 
«Укртранснафта», Прокопчука Сергiя Васильовича. Підстава такого рішен-
ня - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. 
(Протокол від 07.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник 
юридичного департаменту, радник Генерального директора.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ПАТ «Укр-
транснафта», Сiнгаєвського Костянтина Iвановича. Підстава такого рішен-
ня - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. 
(Протокол від 07.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор, на-
чальник управлiння внутрiшньої та економiчної безпеки.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ПАТ «Укр-
транснафта», Мосенжника Михайла Юзефовича. Підстава такого рішення 
- рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Про-

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанIя «транСмаГIСтралЬ»
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повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів

акціонерів 

прат «доБра вода»
ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (Код ЄДРПОУ 24633678) повідомляє про прове-

дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12.05.2017р. о 10 год. 00 
хв. за адресою Тернопільська обл., Зборівський р-н, с.Млинівці в актовому 
залі на третьому поверсі приміщення ПрАТ «ДОБРА ВОДА».

Реєстрація учасників зборів проводиться за вказаною адресою 
12.05.2017р. з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. Учасникам загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «ДОБРА ВОДА» для реєстрації мати про собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність оформлену згідно чинного за-
конодавства України. Телефони для довідок: (03540) 2-30-42, 2-31-71.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дено 04.04.2017р.

Акціонери ПрАТ «ДОБРА ВОДА» можуть ознайомитися з усіма необхід-
ними матеріалами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів за-
планованих на 12.05.2017р. в робочі дні підприємства за вказаною вище 
адресою в робочий час з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. при цьому необхід-
но пред’явити паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність оформлену згідно чинного законодавства України.

Посадова особа ПрАТ «ДОБРА ВОДА» відповідальна за вказану про-
цедуру ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного за-
гальних зборів акціонерів призначених на 12.05.2017р. є Директор 
ПрАТ  «ДОБРА ВОДА» Федорович Богдан Іванович.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОБРА 
ВОДА» на 12.05.2017р.:

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «ДОБРА ВОДА», обрання Лічильної комісії цих зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції  
ПрАТ «ДОБРА ВОДА» про фінансово-господарську діяльність у  
2015-2016 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради 
ПрАТ «ДОБРА ВОДА» за 2015-2016 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Ревізо-
ра по фінансово- господарській діяльності ПрАТ «ДОБРА ВОДА» за 2015-
2016 рік.

5. Затвердження рішень Наглядової Ради ПрАТ «ДОБРА ВОДА».
6. Затвердження основних напрямків вдосконалення фінансової стій-

кості ПрАТ «ДОБРА ВОДА» на 2017 р.
7. Визначення заходів щодо покращення показників фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «ДОБРА ВОДА» у 2017 р.
8. Про дострокове припинення повноважень Голови та Членів наглядо-

вої ради ПрАТ «ДОБРА ВОДА» та обрання нових Голови та Членів нагля-
дової ради ПрАТ «ДОБРА ВОДА».

9. Про обрання нових Членів Дирекції ПрАТ «ДОБРА ВОДА» 
10. Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ДОБРА 

ВОДА» та обрання нового Ревізора ПрАТ «ДОБРА ВОДА»
11. Інше.
З проектами рішень по питання порядку денного можна ознайомитися 

на сайті ПрАТ «ДОБРА ВОДА» - https://www.dobravoda.com.ua 

токол від 07.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не 
володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний ди-
ректор, радник Генерального директора.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ПАТ «Укр-
транснафта», Северiна Олега Анатолiйовича. Підстава такого рішення - рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол 
від 07.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: радник Генерального ди-
ректора, директор з транспортних питань.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Корнєва Михайла Ми-
хайловича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 07.04.2017 р.). Термін, на який 
обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,013%. Пере-
лік попередніх посад за останні п'ять років: начальник управління по роботі 
з персоналом.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Това-
риства Базиленко Оксани Володимирiвни. Підстава такого рішення - рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 
07.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як 
члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комі-
сії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства 
(Голови Ревізійної комісії) з 22.04.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі, - 0,0046%. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Това-
риства Федченко Наталiї Олександрiвни. Підстава такого рішення - рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 
07.04.2017 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 Ревізійної комісії Товариства з 
22.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Това-
риства Курцеби Надiї Євгенiвни. Підстава такого рішення - рішення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 
07.04.2017  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 Ревізійної комісії Товариства з 
22.04.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0113%. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Ревізійної комісії Базиленко Оксану Володимирiвну. 
Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 

від 07.04.2017 р. (Протокол від 07.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0046%. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: начальник вiддiлу внутрішнього аудиту та об-
ліку майна. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Ревізійної комісії Федченко Наталiю Олександрiвну. 
Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
від 07.04.2017 р. (Протокол від 07.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ак-
ціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: бухгалтер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Ревізійної комісії Клименко Костянтина Валерійови-
ча. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 07.04.2017 р. (Протокол від 07.04.2017 р.). Термін, на який обрано: 
на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: головний бухгалтер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято 
рішення припинити повноваження Генерального директора Товариства 
Винника Олега Вiкторовича. Підстава такого рішення - рішення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 
07.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді Генерального директора То-
вариства з 22.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать осо-
бі, - 0,0323%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати директором Товариства Винника Олега Вікторовича з 
08.04.2017 р. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 07.04.2017 р. (Протокол від 07.04.2017 р.). Термін, на 
який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0323%. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор, за-
ступник Генерального директора.

Членами Ревізійної комісії Товариства 07.04.2017 р. прийнято рішен-
ня обрати Головою Ревізійної комісії Клименка Костянтина Валерійови-
ча. Підстава такого рішення - рішення членів Ревізійної комісії Товари-
ства від 07.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний 
бухгалтер.

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 винник о.в. 10.04.2017
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повІдомлення
про ЗмІни У порядКУ денномУ

рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва аКцІонерноГо БанКУ 

«УКрГаЗБанК»!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА АКЦІО-

НЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м.  Київ, 
вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про зміни у по-
рядку денному річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скли-
каних на 25.04.2017, шляхом включення нового питання за №22. 

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗ-
БАНК»  – 25 квітня 2017 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗ-
БАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. межигірська, 11, к. 760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКР-
ГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 19.04.2017.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 14:00 до 
15:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКР-
ГАЗБАНК», зазначеною вище.

Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 15:15.
порядок денний річних загальних зборів акціонерів 

аБ  «УКрГаЗБанК»:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК».
2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акці-

онерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗ-

БАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього зві-
ту.

6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ 
«УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудито-
ра та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за під-
сумками роботи в 2016 році.

8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РиСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження 
його у новій редакції.

10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКР-
ГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
шляхом затвердження його у новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
шляхом затвердження його у новій редакції.

13. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗ-
БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ 
«УКРГАЗБАНК».

15. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
16. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
ради АБ «УКРГАЗБАНК».

18. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізій-
ної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

19. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗАБНК».
20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної 
комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

22. Про затвердження Положення про принципи формування Наглядо-
вої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА АКЦІОНЕРНОГО 
БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
(крім кумулятивного голосування):

http://www.ukrgasbank.com 
Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» ак-

ціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог 
чинного законодавства. 

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціоне-
рів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», ма-
тимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ 
«УКРГАЗБАНК».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних збо-
рів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адре-
сою: м. Київ, вул. Б.хмельницького, 16-22 (поверх 5), к.528, у робочі дні та 
робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів 
акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за поря-
док ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Прав-
ління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення 
річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпо-
ративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 
або за адресою: м. Київ, вул. Б.хмельницького, 16-22. 

наглядова рада аБ «УКрГаЗБанК»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товаритсво 
«мукачiвська фабрика «реммеблi»,2. Код за ЄДРПОУ: 05480424, 3. Міс-
цезнаходження: 89600, м.Мукачево, вул.Крилова,70. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0509705656 немає, 5. Електронна поштова адреса: rem2020@
ukr.net, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: www.remmebli-mukach.ucoz.ua, 
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 
прийнято на загальних зборах ПрАТ « Реммеблi» (протокол №1 вiд 
06.04.2017р.)/Вирiшили: попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ 
«Реммеблi» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загаль-
ними зборами акцiонерiв правочинiв:

- на укладення ПрАТ «Реммеблi» договорiв здачi в оренду нерухомого 
майна (1300 кв.м).Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
бiльше 600000,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ « Реммеблi « за 2016 рiк скла-
дає 97600.00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину 
до вартостi активiв ПрАТ « Реммеблi « становить 614.75%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 204422 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах: 204422 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значного правочину – 204422. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» даного рiшення – 0.Надати повно-
важення директору ПрАТ «Реммеблi» на пiдписання вiд iменi 
ПрАТ  «Реммеблi» вiдповiдних правочинiв;

- щодо реалiзацiї(вiдчуження) основних засобiв.Сума коштiв, що є пред-
метом правочину становить 6000000.00 грн. Вартiсть активiв  
ПрАТ « Реммеблi « за 2016 рiк складає 97600.00 грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину до вартостi активiв ПрАТ « Реммеблi « 
становить 6147.51%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 204422 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 204422 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 
204422. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» даного 
рiшення – 0.Надати повноваження директору ПрАТ «Реммеблi» на 
пiдписання вiд iменi ПрАТ «Реммеблi» вiдповiдних правочинiв.

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

директор  левенець Борис йосипович

приватне аКцIонерне товариСтво 
«мУКаЧIвСЬКа фаБриКа «реммеБлI»
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Повідомлення про прийняття рішення про забезпечення існування імен-
них цінних паперів у бездокументарній формі від 11.04.17р.

Повне найменування: ВІДКРиТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО« Укролі-
яжирпром»

Скорочене найменування: ВАТ «Укроліяжирпром ». Код за ЄДРПОУ: 
03081217. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 03055, 
м. Київ, вул.. Старокиївська, 14, адреса для поштових повідомлень: 03055, 
м. Київ, вул. Старокиївська, 14, Телефон, факс: /044/ 239-25-04.

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існу-
вання, щодо якого прийнято рішення про забезпечення існування цінних 
паперів в бездокументарній формі існування:

Вид цінних паперів, серія, різновид,тип - Акції прості іменні.
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску Реєстраційний № 409/1/04. дата 

реєстрації: 19.07.2004 р., орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з 
цінних паперів та фондовою ринку.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів иА1000241000.
Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск 

цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення про забезпечення існування 
цінних паперів в бездокументарній формі існування: Найменування - Пу-
блічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», Код за 
ЄДРПОУ 30370711. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, ВУЛ. Нижній Вал. 
17/8

Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати ра-
хунки в цінних паперах власникам цінних паперів: Найменування Товари-

ство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр», Код за  
ЄДРПОУ34045290, Місцезнаходження:04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, 
літ. А, офіс 6, Телефони контактної особи - Генеральний директор Пожи-
вотько Володимир Борисович, телефон - (044) 500-16- 07, дані ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи - Лі-
цензія Серія АЕ № 286642 від 10.10.2013 № 2333, видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, строком дії з 12.10.2013р. 
- необмежений.

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в 
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах 
власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх 
наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних папе-
рах;

Після депонування глобального сертифікату Центральним депозитарі-
єм, Товариство відкриває рахунки у цінних паперах в обраній ним депози-
тарній установі та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для 
подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депо-
зитарних послуг власникам акцій необхідно звернутись до депозитарної 
установи та особисто укласти договір про обслуговування рахунку у цінних 
паперах з обраною Товариством депозитарною установою або з обраною 
ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).

правління ват «Укроліяжирпром»

вІдКрите аКцІонерне товариСтво «УКролІяЖирпром»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "УКрБУд-
енерГо теХнолоГIя"

2. Код за ЄДРПОУ 38929389
3. Місцезнаходження 03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 

42/1, корпус 10, офiс 17
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 590-51-17 (044) 590-51-17

5. Електронна поштова 
адреса

ubet@emitents.net.ua

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

http://38929389.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, скла-

деного станом на облiкову дату 04.04.2017 року, який був отриманий 
06.04.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв, яким належить 
10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних реєстру: 
пакет власника акцiй ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ЗАКРи-
Тий НЕДиВЕРСиФIКОВАНий ВЕНЧУРНий КОРПОРАТиВНий 
IНВЕСТиЦIйНий ФОНД «СКЛО-IНВЕСТ» iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ - 33097992, мiсцезнаходження якого: 01042, м. Київ, бул. Марiї 
Приймаченко, буд.1/27, збiльшився з 41 156 349 штук (8.574239 %) голо-
суючих акцiй Товариства до 48 179 744 штук (10.037446 %) голосуючих 
акцiй Товариства.

Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, скла-
деного станом на облiкову дату 04.04.2017 року, який був отриманий 
06.04.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв, яким належить 
10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних реєстру: 
пакет власника акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Право-
ва iнтернет агенцiя» iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 37199775, 
мiсцезнаходження якого: 01032, м. Київ, провулок Бехтерiвський, буд 4 А, 
офiс 2, зменшився з 56 037 999 штук (11.674583 %) голосуючих акцiй То-
вариства до 46 576 681 штук (9.703475 %) 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 Тощев Роман Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво по 
ГаЗопоСтаЧаннЮ та 
ГаЗифIКацIї 
"волинЬГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03339459
3. Місцезнаходження 43025, мiсто Луцьк, вул. I.Франка, 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332776900 0332776901

5. Електронна поштова адреса Dmytro.Gavrylyuk@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.vl.104.ua

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-

чину: 10.04.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi 
збори акцiонерiв ; Предмет правочину: закупiвля, транспортування природ-
ного газу граничною сукупною вартiстю 273 400 000,00 грн., розподiлу при-
родного газу граничною сукупною вартiстю 718 300 000,00 грн., виконання 
iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною 
вартiстю 80 200 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1071900 тис. грн; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1322060 тис. Грн; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 81,078%; Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 16 806 862; Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: (зазначається, 
якщо рiшення приймається загальними зборами) 16 287 454; Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: (зазначається, 
якщо рiшення приймається загальними зборами) 519 408; Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодав-
ством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: не визначенi

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

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

2. Найменування посади Коротя Мирослав Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)
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Викласти пункти 3.7. - 3.9. проспекту емісії облігацій ТОВ «ЛД-
ПЕРСПЕКТиВА» у такій редакції:

« 3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу 
емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випад-
ків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення 
власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок уста-
новлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути 
пред'явлені їх власниками для викупу.

Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу.
Термін обігу облігацій починається з наступного дня за днем реєстрації 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про ре-
зультати відкритого (публічного) розміщення облігацій і видачі свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій та триває по 24 квітня 2022 року включ-
но.

За бажанням, протягом терміну обігу, власник облігацій має право нада-
ти облігації емітенту для їх викупу. Викуп здійснюється емітентом на дати 
викупу, вказані в цьому рішенні. Протягом всього терміну викупу, починаю-
чи з дати початку викупу до дати закінчення викупу, ціна викупу однієї об-
лігації дорівнює номінальній вартості однієї облігації. Для здійснення вику-
пу облігацій емітентом власник облігацій (далі – Продавець) або належним 
чином уповноважена ним особа має у визначений термін подати на адресу 
емітента заяву на продаж облігацій із зазначенням власного найменування 
(П.І.Б.), адреси, зазначенням уповноваженої особи, вказівки на документ, 
що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (статут підпри-
ємства, довіреність тощо), телефону, платіжних реквізитів, реквізитів ра-
хунку у цінних паперах, кількості облігацій, що пропонуються для викупу, 
згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР про-
спекті емісій облігацій.

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або безпосеред-
ньо за адресою: 04212, Україна, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 
12-А.

Дати подання емітенту заяв на продаж:
Дата початку 

прийому
заяв на продаж

Дата закінчення
прийому заяв на 

продаж

Початок викупу Кінець викупу

18 серпня 2012 р. 23 серпня 2012 р. 24 серпня 2012 р. 01 вересня 2012 р.
18 листопада 
2012 р.

23 листопада 
2012 р.

24 листопада 
2012 р.

01 грудня 2012 р.

18 лютого 2013р. 23 лютого 2013р. 24 лютого 2013 р. 01 березня 2013 р.
18 травня 2013 р. 23 травня 2013 р. 24 травня 2013 р. 01 червня 2013 р.
18 серпня 2013 р. 23 серпня 2013 р. 24 серпня 2013 р. 01 вересня 2013 р.
18 листопада 
2013 р.

23 листопада 
2013 р.

24 листопада 
2013 р.

01 грудня 2013 р.

18 лютого 2014 р. 23 лютого 2014 р. 24 лютого 2014 р. 01 березня 2014 р.
18 травня 2014 р. 23 травня 2014 р. 24 травня 2014 р. 01 червня 2014 р.
18 серпня 2014 р. 23 серпня 2014 р. 24 серпня 2014 р. 01 вересня 2014 р.
18 листопада 
2014 р.

23 листопада 
2014 р.

24 листопада 
2014 р.

01 грудня 2014 р.

18 лютого 2015 р. 23 лютого 2015 р. 24 лютого 2015 р. 01 березня 2015 р.
18 травня 2015 р. 23 травня 2015 р. 24 травня 2015 р. 01 червня 2015 р.
18 серпня 2015 р. 23 серпня 2015 р. 24 серпня 2015 р. 01 вересня 2015 р.
18 листопада 
2015 р.

23 листопада 
2015 р.

24 листопада 
2015 р.

01 грудня 2015 р.

18 лютого 2016 р. 23 лютого 2016 р. 24 лютого 2016 р. 01 березня 2016 р.
18 травня 2016 р. 23 травня 2016 р. 24 травня 2016 р. 01 червня 2016 р.
18 серпня 2016 р. 23 серпня 2016р. 24 серпня 2016 р. 01 вересня 2016 р.
18 листопада 
2016 р.

23 листопада 
2016 р.

24 листопада 
2016 р.

01 грудня 2016 р.

18 лютого 2017 р. 23 лютого 2017 р. 24 лютого 2017 р. 01 березня 2017 р.
18 травня 2017 р. 23 травня 2017 р. 24 травня 2017 р. 01 червня 2017 р.
18 листопада 
2017 р.

23 листопада 
2017 р.

24 листопада 
2017 р.

01 грудня 2017 р.

18 травня 2018 р. 23 травня 2018 р. 24 травня 2018 р. 01 червня 2018 р.
18 листопада 
2018 р.

23 листопада 
2018 р.

24 листопада 
2018 р.

01 грудня 2018 р.

18 травня 2019 р. 23 травня 2019 р. 24 травня 2019 р. 01 червня 2019 р.
18 листопада 
2019 р.

23 листопада 
2019 р.

24 листопада 
2019 р.

01 грудня 2019 р.

18 травня 2020 р. 23 травня 2020 р. 24 травня 2020 р. 01 червня 2020 р.
18 листопада 
2020 р.

23 листопада 
2020 р.

24 листопада 
2020 р.

01 грудня 2020 р.

18 травня 2021 р. 23 травня 2021 р. 24 травня 2021 р. 01 червня 2021 р.
18 листопада 
2021 р.

23 листопада 
2021 р.

24 листопада 
2021 р.

01 грудня 2021 р.

Заяви, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються не-
дійсними.

Протягом терміну викупу емітент укладає договори купівлі-продажу об-
лігацій з Продавцями, які належним чином подали заяви на продаж обліга-
цій. На протязі трьох робочих днів з моменту укладення договору купівлі-
продажу облігацій, але протягом терміну викупу, Продавець перераховує 
облігації з власного особового рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних 
паперах емітента в депозитарії, після чого емітент виплачує Продавцю гро-
шові кошти (у національній валюті України – гривні) у строк, передбачений 
умовами договору купівлі-продажу облігацій. Емітент має право за влас-
ною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Дирек-
тора Товариства (з оформленням відповідного наказу), при згоді власника 
облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою про-
позицію викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування ого-
лошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку або/та письмовим повідомленням на адресу 
власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні влас-
ника Облігацій протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вказа-
ному виданні або отримання повідомлення Емітента за окремим догово-
ром купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій 
Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента 
протягом 90 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у 
вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для 
укладення договору купівлі-продажу. В день підписання договору купівлі-
продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необ-
хідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в 
свою чергу, перераховує гроші в термін, указаний в договорі купівлі-
продажу. Емітент викуповує облігації за договірною вартістю у національній 
валюті України – гривні (в т.ч. з сумою накопичених відсотків).

3.8. порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями. 
Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються емітентом в 

національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом пла-
тіжного агента - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (договір про обслугову-
вання емісії цінних паперів №01/12-В від 28.03.2012р.) - за його місцезнахо-
дженням: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1. У випадку, передбаченому 
останнім абзацом п.3.8 цього проспекту, виплата відсотків здійснюється за 
місцезнаходженням емітента: 04212, Україна м. Київ, вул. Маршала Мали-
новського, 12-А.

Відсотки за облігаціями виплачуються у наступні строки:
Перша виплата з 24 червня 2012 р. по 01 липня 2012 р.
Друга виплата з 24 липня 2012 р. по 01 серпня 2012 р.
Третя виплата з 24 серпня 2012 р. по 01 вересня 2012 р.
Четверта виплата з 24 вересня 2012 р. по 01 жовтня 2012 р.
П’ята виплата з 24 жовтня 2012 р. по 01 листопада 2012 р.
Шоста виплата з 24 листопада 2012 р. по 01 грудня 2012 р.
Сьома виплата з 24 грудня 2012 р. по 01 січня 2013 р.
Восьма виплата з 24 січня 2013 р. по 01 лютого 2013 р.
Дев’ята виплата з 24 лютого 2013 р. по 01 березня 2013 р.
Десята виплата з 24 березня 2013 р. по 01 квітня 2013 р.
Одинадцята виплата з 24 квітня 2013 р. по 01 травня 2013 р.
Дванадцята виплата з 24 травня 2013 р. по 01 червня 2013 р.
Тринадцята виплата з 24 червня 2013 р. по 01 липня 2013 р.
Чотирнадцята виплата з 24 липня 2013 р. по 01 серпня 2013 р.
П’ятнадцята виплата з 24 серпня 2013 р. по 01 вересня 2013 р.
Шістнадцята виплата з 24 вересня 2013 р. по 01 жовтня 2013 р.
Сімнадцята виплата з 24 жовтня 2013 р. по 01 листопада 2013 р.
Вісімнадцята виплата з 24 листопада 2013 р. по 01 грудня 2013 р.
Дев’ятнадцята виплата з 24 грудня 2013 р. по 01 січня 2014 р.
Двадцята виплата з 24 січня 2014 р. по 01 лютого 2014 р.
Двадцять перша 
виплата 

з 24 лютого 2014 р. по 01 березня 2014 р.

Двадцять друга виплата з 24 березня 2014 р. по 01 квітня 2014 р.
Двадцять третя виплата з 24 квітня 2014 р. по 01 травня 2014 р.
Двадцять четверта 
виплата 

з 24 травня 2014р. по 01 червня 2014 р.

Двадцять п’ята виплата з 24 червня 2014 р. по 01 липня 2014 р.
Двадцять шоста 
виплата 

з 24 липня 2014 р. по 01 серпня 2014 р.

Двадцять сьома 
виплата 

з 24 серпня 2014 р. по 01 вересня 2014 р.

Двадцять восьма 
виплата 

з 24 вересня 2014 р. по 01 жовтня 2014 р.

Двадцять дев’ята 
виплата 

з 24 жовтня 2014 р. по 01 листопада 2014р.

Тридцята виплата з 24 листопада 2014 р. по 01 грудня 2014 р.

Зміни до проспекту емісії облігацій
товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «лд-перСпеКтива»

(код за ЄдрпоУ 35624120)
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Тридцять перша 
виплата 

з 24 грудня 2014 р. по 01 січня 2015 р.

Тридцять друга виплата з 24 січня 2015 р. по 01 лютого 2015 р.
Тридцять третя виплата з 24 лютого 2015 р. по 01 березня 2015 р.
Тридцять четверта 
виплата 

з 24 березня 2015 р. по 01 квітня 2015 р.

Тридцять п’ята виплата з 24 квітня 2015 р. по 01 травня 2015 р.
Тридцять шоста виплата з 24 травня 2015 р. по 01 червня 2015р.
Тридцять сьома виплата з 24 червня 2015 р. по 01 липня 2015 р.
Тридцять восьма 
виплата 

з 24 липня 2015 р. по 01 серпня 2015р.

Тридцять дев’ята 
виплата 

з 24 серпня 2015 р. по 01 вересня 2015 р.

Сорокова виплата з 24 вересня 2015 р. по 01 жовтня 2015 р.
Сорок перша виплата з 24 жовтня 2015 р. по 01 листопада 2015 р.
Сорок друга виплата з 24 листопада 2015 р. по 01 грудня 2016 р.
Сорок третя виплата з 24 грудня 2015 р. по 01 січня 2016 р.
Сорок четверта виплата з 24 січня 2016 р. по 01 лютого 2016 р.
Сорок п’ята виплата з 24 лютого 2016 р. по 01 березня 2016 р.
Сорок шоста виплата з 24 березня 2016 р. по 01 квітня 2016 р.
Сорок сьома виплата з 24 квітня 2016 р. по 01 травня 2016 р.
Сорок восьма виплата з 24 травня 2016 р. по 01 червня 2016 р.
Сорок дев’ята виплата з 24 червня 2016 р. по 01 липня 2016 р.
П’ятдесята виплата з 24 липня 2016 р. по 01 серпня 2016 р.
П’ятдесят перша 
виплата 

з 24 серпня 2016 р. по 01 вересня 2016р.

П’ятдесят друга виплата з 24 вересня 2016р. по 01 жовтня 2016р.
П’ятдесят третя виплата з 24 жовтня 2016 р. по 01 листопада 2016 р.
П’ятдесят четверта 
виплата 

з 24 листопада 2016 р. по 01 грудня 2016 р.

П’ятдесят п’ята виплата з 24 грудня 2016 р. по 01 січня 2017 р.
П’ятдесят шоста 
виплата 

з 24 січня 2017 р. по 01 лютого 2017 р.

П’ятдесят сьома 
виплата 

з 24 лютого 2017 р. по 01 березня 2017 р.

П’ятдесят восьма 
виплата 

з 24 березня 2017 р. по 01 квітня 2017 р.

П’ятдесят дев'ята 
виплата 

з 24 квітня 2017 р. по 01 травня 2017 р.

Шестидесята виплата з 24 травня 2017 р. по 01 червня 2017 р.
Шістдесят перша 
виплата 

з 24 червня 2017 р. по 01 липня 2017 р.

Шістдесят друга виплата з 24 липня 2017 р. по 01 серпня 2017 р.
Шістдесят третя виплата з 24 серпня 2017 р. по 01 вересня 2017 р.
Шістдесят четверта 
виплата 

з 24 вересня 2017 р. по 01 жовтня 2017 р.

Шістдесят п’ята виплата з 24 жовтня 2017 р. по 01 листопада 2017 р.
Шістдесят шоста 
виплата 

з 24 листопада 2017 р. по 01 грудня 2017 р.

Шістдесят сьома 
виплата 

з 24 грудня 2017 р. по 01 січня 2018 р.

Шістдесят восьма 
виплата 

з 24 січня 2018 р. по 01 лютого 2018 р.

Шістдесят дев'ята 
виплата 

з 24 лютого 2018 р. по 01 березня 2018 р.

Семидесята виплата з 24 березня 2018 р. по 01 квітня 2018 р.
Сімдесят перша 
виплата 

з 24 квітня 2018 р. по 01 травня 2018 р.

Сімдесят друга виплата з 24 травня 2018 р. по 01 червня 2018 р.
Сімдесят третя виплата з 24 червня 2018 р. по 01 липня 2018 р.
Сімдесят четверта 
виплата 

з 24 липня 2018 р. по 01 серпня 2018 р.

Сімдесят п’ята виплата з 24 серпня 2018 р. по 01 вересня 2018 р.
Сімдесят шоста виплата з 24 вересня 2018 р. по 01 жовтня 2018 р.
Сімдесят сьома виплата з 24 жовтня 2018 р. по 01 листопада 2018 р.
Сімдесят восьма 
виплата 

з 24 листопада 2018 р. по 01 грудня 2018 р.

Сімдесят дев'ята 
виплата 

з 24 грудня 2018 р. по 01 січня 2019 р.

Восьмидесята виплата з 24 січня 2019 р. по 01 лютого 2019 р.
Вісімдесят перша 
виплата 

з 24 лютого 2019 р. по 01 березня 2019 р.

Вісімдесят друга 
виплата 

з 24 березня 2019 р. по 01 квітня 2019 р.

Вісімдесят третя 
виплата 

з 24 квітня 2019 р. по 01 травня 2019 р.

Вісімдесят четверта 
виплата 

з 24 травня 2019 р. по 01 червня 2019 р.

Вісімдесят п’ята виплата з 24 червня 2019 р. по 01 липня 2019 р.
Вісімдесят шоста 
виплата 

з 24 липня 2019 р. по 01 серпня 2019 р.

Вісімдесят сьома 
виплата 

з 24 серпня 2019 р. по 01 вересня 2019 р.

Вісімдесят восьма 
виплата 

з 24 вересня 2019 р. по 01 жовтня 2019 р.

Вісімдесят дев'ята 
виплата 

з 24 жовтня 2019 р. по 01 листопада 2019 р.

Дев'яноста виплата з 24 листопада 2019 р. по 01 грудня 2019 р.
Дев'яносто перша 
виплата 

з 24 грудня 2019 р. по 01 січня 2020 р.

Дев'яносто друга 
виплата 

з 24 січня 2020 р. по 01 лютого 2020 р.

Дев'яносто третя 
виплата 

з 24 лютого 2020 р. по 01 березня 2020 р.

Дев'яносто четверта 
виплата 

з 24 березня 2020 р. по 01 квітня 2020 р.

Дев'яносто п’ята 
виплата 

з 24 квітня 2020 р. по 01 травня 2020 р.

Дев'яносто шоста 
виплата 

з 24 травня 2020 р. по 01 червня 2020 р.

Дев'яносто сьома 
виплата 

з 24 червня 2020 р. по 01 липня 2020 р.

Дев'яносто восьма 
виплата 

з 24 липня 2020 р. по 01 серпня 2020 р.

Дев'яносто дев'ята 
виплата 

з 24 серпня 2020 р. по 01 вересня 2020 р.

Сота виплата з 24 вересня 2020 р. по 01 жовтня 2020 р.
Сто перша виплата з 24 жовтня 2020 р. по 01 листопада 2020 р.
Сто друга виплата з 24 листопада 2020 р. по 01 грудня 2020 р.
Сто третя виплата з 24 грудня 2020 р. по 01 січня 2021 р.
Сто четверта виплата з 24 січня 2021 р. по 01 лютого 2021 р.
Сто п’ята виплата з 24 лютого 2021 р. по 01 березня 2021 р.
Сто шоста виплата з 24 березня 2021 р. по 01 квітня 2021 р.
Сто сьома виплата з 24 квітня 2021 р. по 01 травня 2021 р.
Сто восьма виплата з 24 травня 2021 р. по 01 червня 2021 р.
Сто дев'ята виплата з 24 червня 2021 р. по 01 липня 2021 р.
Сто десята виплата з 24 липня 2021 р. по 01 серпня 2021 р.
Сто одинадцята виплата з 24 серпня 2021 р. по 01 вересня 2021 р.
Сто дванадцята виплата з 24 вересня 2021 р. по 01 жовтня 2021 р.
Сто тринадцята виплата з 24 жовтня 2021 р. по 01 листопада 2021 р.
Сто чотирнадцята 
виплата 

з 24 листопада 2021 р. по 01 грудня 2021 р.

Сто п’ятнадцята 
виплата 

з 24 грудня 2021 р. по 01 січня 2022 р.

Сто шістнадцята 
виплата 

з 24 січня 2022 р. по 01 лютого 2022 р.

Сто сімнадцята виплата з 24 лютого 2022 р. по 01 березня 2022 р.
Сто вісімнадцята 
виплата 

з 24 березня 2022 р. по 01 квітня 2022 р.

Сто дев’ятнадцята 
виплата 

з 25 квітня 2022 р. по 29 квітня 2022 р.

Остання сто дев’ятнадцята виплата здійснюється разом із погашен-
ням  – з 25 квітня 2022р. по 29 квітня 2022р.

Якщо кінцева дата терміну сплати чергової відсоткової виплати припа-
дає на святковий день або вихідний день, то виплата необхідної суми може 
бути здійснена у перший робочий день, наступний за вихідним.

Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсотково-
го доходу, валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу.

Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, другим 
та третім відсотковими періодами встановлена у розмірі – 20% річних.

Розмір відсоткової ставки по відсотковим періодам четвертий – шостий, 
сьомий – дев’ятий, десятий – дванадцятий, тринадцятий – п’ятнадцятий, 
шістнадцятий – вісімнадцятий, дев’ятнадцятий – двадцять перший, двад-
цять другий – двадцять четвертий, двадцять п’ятий – двадцять сьомий, 
двадцять восьмий – тридцятий, тридцять перший – тридцять третій, трид-
цять четвертий – тридцять шостий, тридцять сьомий – тридцять дев’ятий, 
сороковий – сорок другий, сорок третій – сорок п’ятий, сорок шостий – сорок 
восьмий, сорок дев’ятий – п’ятдесят перший, п’ятдесят другий – п’ятдесят 
четвертий, п’ятдесят п’ятий – п’ятдесят сьомий, п’ятдесят восьмий – шістде-
сятий, шістдесят перший – шістдесят шостий, шістдесят сьомий – сімдесят 
другий, сімдесят третій – сімдесят восьмий, сімдесят дев’ятий – вісімдесят 
четвертий, вісімдесят п’ятий – дев’яностий, дев’яносто перший – дев’яносто 
шостий, дев'яносто сьомий – сто другий, сто третій – сто восьмий, сто 
дев’ятий – сто чотирнадцятий, сто п’ятнадцятий – сто дев’ятнадцятий вста-
новлюється за рішенням виконавчого органу емітента - директора (з оформ-
ленням відповідного наказу), виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може 
бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме 
на момент прийняття рішення про розмір відсоткової ставки за відповідним 
відсотковим періодом.

Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку на наступні 
періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж офіційно-
му друкованому виданні НКЦПФР, де був опублікований проспект емісії об-
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лігацій у наступні строки (за умови чинності випуску облігацій на відповідну 
дату):

порядковий номер періода

Строк, до якого включно 
емітент зобов’язується 
опублікувати відсоткову 

ставку за відповідним 
періодом

Четвертий – шостий 10 серпня 2012р.
Сьомий – дев’ятий 10 листопада 2012 р.
Десятий – дванадцятий 10 лютого 2013 р.
Тринадцятий – п’ятнадцятий 10 травня 2013р.
Шістнадцятий – вісімнадцятий 10 серпня 2013 р.
Дев’ятнадцятий – двадцять перший 10 листопада 2013 р.
Двадцять другий – двадцять четвертий 10 лютого 2014 р.
Двадцять п’ятий – двадцять сьомий 10 травня 2014 р.
Двадцять восьмий – тридцятий 10 серпня 2014 р.
Тридцять перший – тридцять третій 10 листопада 2014 р.
Тридцять четвертий – тридцять шостий 10 лютого 2015р.
Тридцять сьомий – тридцять дев’ятий 10 травня 2015 р.
Сороковий – сорок другий 10 серпня 2015 р.
Сорок третій – сорок п’ятий 10 листопада 2015 р.
Сорок шостий – сорок восьмий 10 лютого 2016 р.
Сорок дев’ятий – п’ятдесят перший 10 травня 2016 р.
П’ятдесят другий – п’ятдесят четвертий 10 серпня 2016 р.
П’ятдесят п’ятий – п’ятдесят сьомий 10 листопада 2016 р.
П’ятдесят восьмий – шістдесятий 10 лютого 2017р.
Шістдесят перший – шістдесят шостий 10 травня 2017 р.
Шістдесят сьомий – сімдесят другий 10 листопада 2017 р.
Сімдесят третій – сімдесят восьмий 10 травня 2018 р.
Сімдесят дев’ятий – вісімдесят четвертий 10 листопада 2018 р.
Вісімдесят п’ятий – дев’яностий 10 травня 2019 р.
Дев’яносто перший – дев’яносто шостий 10 листопада 2019 р.
Дев'яносто сьомий – сто другий 10 травня 2020 р.
Сто третій – сто восьмий 10 листопада 2020 р.
Сто дев’ятий – сто чотирнадцятий 10 травня 2021 р.
Сто п’ятнадцятий – сто дев’ятнадцятий 10 листопада 2021 р.

Метод обчислення виплати доходу:
Відсотки за облігацією сплачуються у визначені в цьому рішенні терміни 

(всього 119 відсоткових періодів).
Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до наступних відсо-

ткових періодів:
Відсотковий 
період / № 

виплати

Дата початку періоду Дата закінчення 
періоду

Тривалість 
періоду, днів 

(Тi)
1 24 травня 2012 р. 23 червня 2012 р. 30
2 24 червня 2012 р. 23 липня 2012 р. 30
3 24 липня 2012 р. 23 серпня 2012 р. 31
4 24 серпня 2012 р. 23 вересня 2012 р. 31
5 24 вересня 2012 р. 23 жовтня 2012 р. 30
6 24 жовтня 2012 р. 23 листопада 2012 р. 31
7 24 листопада 2012 р. 23 грудня 2012 р. 30
8 24 грудня 2012 р. 23 січня 2013 р. 31
9 24 січня 2013 р. 23 лютого 2013 р. 31

10 24 лютого 2013 р. 23 березня 2013 р. 28
11 24 березня 2013 р. 23 квітня 2013 р. 31
12 24 квітня 2013 р. 23 травня 2013 р. 30
13 24 травня 2013 р. 23 червня 2013 р. 31
14 24 червня 2013 р. 23 липня 2013 р. 30
15 24 липня 2013 р. 23 серпня 2013 р. 31
16 24 серпня 2013 р. 23 вересня 2013 р. 31
17 24 вересня 2013 р. 23 жовтня 2013 р. 30
18 24 жовтня 2013 р. 23 листопада 2013 р. 31
19 24 листопада 2013 р. 23 грудня 2013 р. 30
20 24 грудня 2013 р. 23 січня 2014 р. 31
21 24 січня 2014 р. 23 лютого 2014 р. 31
22 24 лютого 2014 р. 23 березня 2014 р. 28
23 24 березня 2014 р. 23 квітня 2014 р. 31
24 24 квітня 2014 р. 23 травня 2014 р. 30
25 24 травня 2014 р. 23 червня 2014 р. 31
26 24 червня 2014 р. 23 липня 2014 р. 30
27 24 липень 2014 р. 23 серпня 2014 р. 31
28 24 серпень2014 р. 23 вересня 2014 р. 31
29 24 вересень 2014 р. 23 жовтня 2014 р. 30
30 24 жовтень 2014 р. 23 листопада 2014 р. 31
31 24 листопад 2014 р. 23 грудня 2014 р. 30
32 24 грудень 2014 р. 23 січня 2015 р. 31
33 24 січня 2015 р. 23 лютого 2015 р. 31
34 24 лютого 2015 р. 23 березня 2015 р. 28
35 24 березня 2015 р. 23 квітня 2015 р. 31
36 24 квітня 2015 р. 23 травня 2015 р. 30
37 24 травня 2015 р. 23 червня 2015 р. 31

38 24 червня 2015 р. 23 липня 2015 р. 30
39 24 липня 2015 р. 23 серпня 2015 р. 31
40 24 серпня 2015 р. 23 вересня 2015 р. 31
41 24 вересня 2015 р. 23 жовтня 2015 р. 30
42 24 жовтня 2015 р. 23 листопада 2015 р. 31
43 24 листопада 2015 р. 23 грудня 2015 р. 30
44 24 грудня 2015 р. 23 січня 2016 р. 31
45 24 січня 2016 р. 23 лютого 2016 р. 31
46 24 лютого 2016 р. 23 березня 2016 р. 29
47 24 березня 2016 р. 23 квітня 2016 р. 31
48 24 квітня 2016 р. 23 травня 2016 р. 30
49 24 травня 2016 р. 23 червня 2016 р. 31
50 24 червня 2016 р. 23 липня 2016 р. 30
51 24 липня 2016 р. 23 серпня 2016 р. 31
52 24 серпня 2016 р. 23 вересня 2016 р. 31
53 24 вересня 2016 р. 23 жовтня 2016р. 30
54 24 жовтня 2016 р. 23 листопада 2016 р. 31
55 24 листопада 2016р. 23 грудня 2016 р. 30
56 24 грудня 2016 р. 23 січня 2017 р. 31
57 24 січня 2017 р. 23 лютого 2017 р. 31
58 24 лютого 2017 р. 23 березня 2017 р. 28
59 24 березня 2017 р. 23 квітня 2017 р. 31
60 24 квітня 2017 р. 23 травня 2017 р. 30
61 24 травня 2017 р. 23 червня 2017 р. 31
62 24 червня 2017 р. 23 липня 2017 р. 30
63 24 липня 2017 р. 23 серпня 2017 р. 31
64 24 серпня 2017 р. 23 вересня 2017 р. 31
65 24 вересня 2017 р. 23 жовтня 2017 р. 30
66 24 жовтня 2017 р. 23 листопада 2017 р. 31
67 24 листопада 2017 р. 23 грудня 2017 р. 30
68 24 грудня 2017 р. 23 січня 2018 р. 31
69 24 січня 2018 р. 23 лютого 2018 р. 31
70 24 лютого 2018 р. 23 березня 2018 р. 28
71 24 березня 2018 р. 23 квітня 2018 р. 31
72 24 квітня 2018 р. 23 травня 2018 р. 30
73 24 травня 2018 р. 23 червня 2018 р. 31
74 24 червня 2018 р. 23 липня 2018 р. 30
75 24 липня 2018 р. 23 серпня 2018 р. 31
76 24 серпня 2018 р. 23 вересня 2018 р. 31
77 24 вересня 2018 р. 23 жовтня 2018 р. 30
78 24 жовтня 2018 р. 23 листопада 2018 р. 31
79 24 листопада 2018 р. 23 грудня 2018 р. 30
80 24 грудня 2018 р. 23 січня 2019 р. 31
81 24 січня 2019 р. 23 лютого 2019 р. 31
82 24 лютого 2019 р. 23 березня 2019 р. 28
83 24 березня 2019 р. 23 квітня 2019 р. 31
84 24 квітня 2019 р. 23 травня 2019 р. 30
85 24 травня 2019 р. 23 червня 2019 р. 31
86 24 червня 2019 р. 23 липня 2019 р. 30
87 24 липня 2019 р. 23 серпня 2019 р. 31
88 24 серпня 2019 р. 23 вересня 2019 р. 31
89 24 вересня 2019 р. 23 жовтня 2019 р. 30
90 24 жовтня 2019 р. 23 листопада 2019 р. 31
91 24 листопада 2019 р. 23 грудня 2019 р. 30
92 24 грудня 2019 р. 23 січня 2020 р. 31
93 24 січня 2020 р. 23 лютого 2020 р. 31
94 24 лютого 2020 р. 23 березня 2020 р. 29
95 24 березня 2020 р. 23 квітня 2020 р. 31
96 24 квітня 2020 р. 23 травня 2020 р. 30
97 24 травня 2020 р. 23 червня 2020 р. 31
98 24 червня 2020 р. 23 липня 2020 р. 30
99 24 липня 2020 р. 23 серпня 2020 р. 31
100 24 серпня 2020 р. 23 вересня 2020 р. 31
101 24 вересня 2020 р. 23 жовтня 2020 р. 30
102 24 жовтня 2020 р. 23 листопада 2020 р. 31
103 24 листопада 2020 р. 23 грудня 2020 р. 30
104 24 грудня 2020 р. 23 січня 2021 р. 31
105 24 січня 2021 р. 23 лютого 2021 р. 31
106 24 лютого 2021 р. 23 березня 2021 р. 28
107 24 березня 2021 р. 23 квітня 2021 р. 31
108 24 квітня 2021 р. 23 травня 2021 р. 30
109 24 травня 2021 р. 23 червня 2021 р. 31
110 24 червня 2021 р. 23 липня 2021 р. 30
111 24 липня 2021 р. 23 серпня 2021 р. 31
112 24 серпня 2021 р. 23 вересня 2021 р. 31
113 24 вересня 2021 р. 23 жовтня 2021 р. 30
114 24 жовтня 2021 р. 23 листопада 2021 р. 31
115 24 листопада 2021 р. 23 грудня 2021 р. 30
116 24 грудня 2021 р. 23 січня 2022 р. 31
117 24 січня 2022 р. 23 лютого 2022 р. 31
118 24 лютого 2022 р. 23 березня 2022 р. 28
119 24 березня 2022 р. 24 квітня 2022 р. 32
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Сума кожної виплати за однією облігацією розраховується з точністю до 
одної копійки за наступною формулою:

Ty
TiiUAHNPi

%100
%

де:
Pi – розмір відсоткового доходу за і-тим відсотковим періодом;
N – номінальна вартість 1 облігації;
і – порядковий номер відсоткового періоду; і = 1,2,3……119.
UAH%i – відсоткова ставка, встановлена за і-тим відсотковим періодом; 

і = 1,2,3……119.
Тi – кількість днів у відсотковому періоді; 
Тy – фактична кількість днів у відповідному році.
Виплати відсоткового доходу здійснюються у національній валюті Украї-

ни - гривні.
Виплати відсоткового доходу здійснюються через платіжного агента ПАТ 

«Перший Інвестиційний Банк» на підставі зведеного облікового реєстру ра-
хунків власників облігацій, який складається депозитарієм на момент закін-
чення операційного дня, що передує дню початку відповідної виплати відсо-
ткового доходу за облігаціями та надається емітенту на день початку 
виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку 
якщо день початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями 
припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання коштів при 
виплаті відсотків за облігаціями мають особи, які є власниками облігацій 
згідно зведеного облікового реєстру на дату початку відповідної виплати. 
Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські 
рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному об-
ліковому реєстрі для відповідної виплати. У разі відсутності у зведеному 
обліковому реєстрі даних щодо банківського рахунку власника, належна 
сума депонується на період погашення облігацій на рахунку 
№29011001008428 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506 і 
сплачується власнику за його особистим зверненням. 

Після завершення відповідної відсоткової виплати, кошти перераховані 
емітентом, але не виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку 
№29011001008428 на поточний рахунок емітента. Подальшу виплату відсо-
тків здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників 
облігацій. Відсотки по депонованим сумам не нараховуються та не виплачу-
ються. Власник облігацій повинен подати заяву на виплату відсотків та до-
кументи, що ідентифікують такого власника.

3.9. порядок погашення облігацій.
Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.
Погашення облігацій здійснюється емітентом в національній валюті 

України (гривні) через уповноваженого емітентом платіжного агента – ПАТ 
«Перший Інвестиційний Банк» - за його місцезнаходженням: 01135, м. Київ, 
площа Перемоги, 1, а у випадку, передбаченому в цьому рішенні у разі не-
своєчасного подання облігацій до погашення - за місцезнаходженням емі-
тента: 04212, Україна м. Київ, вул. Марашала Малиновського, 12-А.

Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з  
25 квітня 2022 р. по 29 квітня 2022 р.

Одночасно з погашенням облігацій емітентом здійснюється виплата від-
соткового доходу за 119-тим відсотковим періодом у порядку, передбачено-
му п. 3.8. цього проспекту.

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру 
рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на останній день 
обігу облігацій: кінець операційного дня 24 квітня 2022р., через платіжного агента 
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». Право на отримання коштів при погашенні 
облігацій мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного облікового 
реєстру станом на 25 квітня 2022 року. Для пред’явлення облігацій до погашення 
власники облігацій здійснюють переказ належних їм облігацій з власних особо-
вих рахунків у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії 
з 9 години до 13 години 25 квітня 2022 року. Погашення облігацій здійснюється 
шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за рек-
візитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облі-
гацій станом на 25 квітня 2022 року. Погашення облігацій проводиться шляхом 
перерахування емітентом через платіжного агента - ПАТ «Перший Інвестиційний 
Банк» – номінальної вартості облігацій на грошові рахунки власників облігацій, 
вказані у зведеному обліковому реєстрі, що надається депозитарієм. У разі від-
сутності у зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо грошових рахунків 
власників облігацій, належна до погашення сума на період погашення депону-
ється на рахунку №29011001008428 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 
300506, до особистого звернення власника. Відсотки по депонованим сумам не 
нараховуються та не виплачуються. 

Можливість дострокового погашення емітентом випуску облігацій.
У випадку викупу Емітентом усіх облігацій, Директор Товариства (з 

оформленням відповідного наказу) приймає рішення про анулювання ви-
куплених облігацій.

Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій до погашен-
ня (дострокового погашення) випуску облігацій. 

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату завершення 
погашення облігацій належні йому облігації зі свого особового рахунку в цін-
них паперах на рахунок в цінних паперах емітента в депозитарії або, якщо 
складений депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку 
власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то перерахова-
ні емітентом, але не виплачені кошти депонуються на рахунку 
№29011001008428 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506. Про-
тягом періоду погашення емітент через платіжного агента здійснює виплату 
власникам облігацій, які здійснили перерахування відповідної кількості об-
лігацій на рахунок емітента в депозитарії. Виплата здійснюється протягом 
3-х робочих днів після особистого звернення власника облігацій. Власник 
облігацій повинен подати заяву на погашення облігацій та документи, що 
ідентифікують такого власника.

Після закінчення періоду погашення облігацій, кошти перераховані емі-
тентом, але не виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку 
№29011001008428 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» на поточний раху-
нок емітента. Подальші розрахунки за облігаціями здійснює безпосередньо 
емітент за особистим зверненням власників облігацій.

Відсотки по облігаціям та депонованим сумам за час, що минув з дати 
початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються ». 

директор тов «лд-перСпеКтива»  петченко т.о.

повідомлення про виникнення особливої інформації
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування: пУБлІЧне аКцІонерне това-

риСтво «проеКтно-теХнолоГІЧний ІнСтитУт 
«КиїворГБУд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00;  

590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.

kiev.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 

2. текст повідомлення: Згідно з особистою заявою та за згодою На-
глядової ради Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний 
інститут «Київоргбуд» (надалі – Товариство) від 06.04.2017р. (протокол 
№  06/04-17) Кривого Олександра Петровича звільнено з посади члена 
правління Товариства з 06 квітня 2017 року. Підстава для звільнення – за-
ява про звільнення за власним бажанням.

Кривий О.П. перебував на посаді члена правління Товариства з 22 квіт-
ня 1997 року (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 22.04.1997р.) з 
подальшим переобранням на загальних зборах акціонерів Товариства.Ак-
ціонер, володіє акціями Товариства – 80 шт.

06.03.2015р. звільнений з посади начальника відділу геодезичних 
робіт, метрології та стандартизації у зв'язку з виходом на пенсію (Наказ 
№10-к від 05.03.2015). Продовжував виконувати функції секретаря 
Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

У зв’язку з відсутністю згоди Кривого Олександра Петровича на опри-
люднення паспортних та інших даних – додаткова інформація не наводить-
ся. Замість звільненої особи нікого не призначено.

Голова правління  н.пустовойт

річна інформація прат «Буськийагротехсервіс» 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «БуськийАгротехсервіс», 00905474, вул.СiчовихСтрiльцiв, буд.6, 

м.Буськ, Буський, Львівська, 80500, (03264) 218-05
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.buskagrotehservis.bfg.lviv.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУСЬКийаГротеХСервІС»
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рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Березанський завод залiзобетонних виробiв», 01033473, 
Київська обл. 07540 м.Березань Маяковського, 40, 04576-6-57-56.  
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017. 3. адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: http://berezanzbv.emitents.net.ua/ua/docs. 4. найменуван-
ня, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Малтiком», 30777206. 
5. Інформація про загальні збори: 25.08.2016 проведено позачерго-
ві загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах:1) Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за звiтнiй перiод.2) Звiт Наглядової Ради.3) 
Звiт Ревiзiйної комiсiї.4) Обрання членiв наглядової Ради.5) Обрання 
членiв Правлiння та Голови Правлiння.6) Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного,- Наглядова рада, iнших пропозицiй не було. Особа, що 
iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова 
рада.Результати розгляду питань порядку денного:З першого питання 
вирiшили:1. Роботу Правлiння Товариства за перiод з 12 вересня 2011 
року по 22 серпня 2016 року визнати задовiльною.2. Звiт Голови 
правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 
перiод з 12 вересня 2011 року по 22 серпня 2016 року затвердити.З 
другого питання вирiшили:Затвердити звiт Наглядової ради за перiод 
з 12 вересня 2011р по 25 серпня 2016р.З третього питання 
вирiшили:Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за звiтнiй 
перiод з 12 вересня 2011р по 25 серпня 2016р.З четвретого питання 
вирiшили:Обрати членами Наглядової ради:Голоднову Ольгу 
IванiвнуПатюту Вiктора ТимофiйовичаСидоренко Валентину 
Леонiдiвну.З п'ятого питання вирiшили:Обрати:Голова правлiння - Ко-
лесник Ольга IванiвнаЧлени правлiння - Падалка Валерiй Миколайо-
вич, Ленченко Олександр Iванович, Кондратенко Олександр Петрови, 
Окладний Сергiй Григорович.З шостого питання 
вирiшили:Обрати:Голова Ревiзiйної комiсiї - Пархоменко Любов 
ОлександрiвнаЧлени Ревiзiйної комiсiї - Кисилюк Свiтлана 
Олександрвiна, Журба Жанна Iванiвна.

22.04.2016 проведено річні загальні збори. Порядок денний:1) Звiт го-
лови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2015 рiк.2) Звiт ревiзiйної комiсiї.3) Звiт наглядоваої ради.4) Затверджен-
ня рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2015 рiк. 

5) Про покриття збиткiв.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного,- Наглядова рада, iнших пропозицiй не було. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного:З першого питання вирiшили:1) 
Роботу Правлiння Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною.2) Звiт 
Голови правлiння про результати фiнансово-господарської за 2015 рiк 
затвердити.З другого питання вирiшили:Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.З третього питання вирiшили:Затвердити 
звiт Наглядової ради за 2015 рiк.З четвертого питання вирiшили:Затвердити 
рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.З п'ятого питання 
вирiшили:Прийняти до вiдома. 6. Інформація про дивіденди: за резуль-
татами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 3525 3805
Основні засоби (за залишковою вартістю) 660 861
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1857 2026
Сумарна дебіторська заборгованість 860 800
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 21
Власний капітал -154 444
Статутний капітал 151 151
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2427 -1829
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 174 174
Поточні зобов'язання і забезпечення 3505 3187
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-9,884 -1,437

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

-0,988 -1,437

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 60500 605500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного 
капіталу

- -

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

- -

приватне аКцIонерне товариСтво 
«БереЗанСЬКий Завод ЗалIЗоБетонниХ вироБIв»

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1.Повне наймену-
вання емітента: Приватне акцiонерне товариство «Сервiс»; Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 13558241; Місцезнаходження емітента: 
12201 Житомирська обл. м. Радомишль вул. Велика Житомирська, буд.2; 
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04132) 4-21-18; Електронна 
поштова адреса емітента:prat-service@ukr.net; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.radservice.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про при-
пинення емiтента шляхом лiквiдацiї за рiшенням вищого органу емiтента

2. текст повідомлення: 07 квiтня 2017 року черговими загальними збо-
рами акцiонерiв було прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом 
лiквiдацiї.Причинами рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї 
являються: вiдсутнiсть фiнансово-господарської дiяльностi на протязi 
декiлькох рокiв, та неможливiсть фiнансово утримувати товариство.Дата 
проведення загальних зборiв-07 квiтня 2017 р.Результати голосування по 
даному питанню: «ЗА» прийняття рiшення проголосували - 66 898 голосiв, 

або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в за-
гальних зборах акцiонерiв; «ПРОТи» - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв.
Інформацiя щодо кредиторiв або їх вiдсутнiсть: станом на дату проведення 
загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2017 р у товариства вiдсутнi кредитори.
Станома на 31.12.2016 р., а саме за рiк, який передував датi ухвалення 
рiшення про лiквiдацiю емiтента:Вартiсть чистих активiв складає -0,00 грн., 
сума зобов'язань-0,00 грн.; розмiр власного капiталу за даними рiчної 
фiнансової звiтностi- складає 0,00 грн., Iнформацiя про достатнiсть активiв 
емiтента для розрахунку за його зобов'язаннями:станом на 31.12.2016 р. у 
товариства вiдсутнi активи, але також вiдсутнi i зобов»язання.На даний час 
товариство не може надати iнформацiю про суму, яка може залишитися 
пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами.

Голова лiквiдацiйної комiсiї Мартинюк Василь Анатолiйович, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
він несе відповідальність згідно з законодавством. 07.04.2017 р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СервIС»

річна інформація прат «дрогобицький агротехсервiс» 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Дрогобицький Агротехсервiс», 03752798, вул Стрийська, буд.  266, 

м.Дрогобич, Дрогобицький р-н, Львівська, 82100, (244) 2-03-03
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://drogobuchats.bfg.lviv.ua/

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дроГоБицЬКий аГротеХСервIС»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента товариСтво З оБмеЖе-
ноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ «пIвдентранСавто», 
32416569, 65045 одеська область приморський м.одеса 
вул.  Коблiвська, 45, 0487283881

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017 

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності аудиторська фірма «респект» у вигляді товариства з обмеже-
ною відповідальністю, 20971605

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

Заповнюють емітенти - акціонерні товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

3. основні показники 
фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.) 
Найменування

показника
період

Звітний попередній
Усього активів  56721.6  56714.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  53.0  53.5
Довгострокові фінансові інвестиції  40408.3  40408.3
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  16175.8  16167.5
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.3  0.7
Власний капітал  217.9  210.7
Статутний капітал  116.5  116.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  101.4  94.2
Довгострокові зобов'язання і забеспечення  50000.0  50000.0
Поточні зобов'язання і забеспечення  6503.7  6503.5
Чистий прибуток (збиток)  7.2  4.5

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІо-

нерне товариСтво «КолоС.»
2. Код за ЄДРПОУ: 30753688
3. Місцезнаходження: 62364 харківська область, Дергачівський 

район, смт. Пересічне,, вулиця Центральна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 728-42-26, , 728-42-30
5. Електронна поштова адреса: Anzhela.Munir@pmz.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: bgs.kh.ua/em/93-30753688
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Посадова особа директор Кривенко Сергій Володимирович обра-

на на ту саму посаду (подовжено повноваження) строком до 
11.04.2018 року включно. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти ро-

ків - директор, заступник директора з виробництва, головний тех-
нолог.

Рiшення прийнято наглядовою радою Товариства вiдповiдно до 
п.п.1 п. 6.3.4. Статуту (протокол позачергового засідання Наглядової 
ради № 11-04/17 від 10.04.2017р.)

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

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

2. директор  Кривенко Сергій володимирович
12.04.2017

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

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

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

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

приватне аКцІонерне това-
риСтво «аГроперероБКа» , 
24162799, вул. Леніна, 32, смт. Мангуш, Пер-
шотравневий р-н, Донецька область, 87400, 
(06297)23138, 23038

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

10.04.2017 

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

www.agropererobka.pat.ua

 повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"еСма"

2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 450-52-03 (044) 450-52-03

5. Електронна поштова 
адреса

fastovtshuk.v@esma.kiev.ua

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

www.esma.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну 
типу акціонерного 
товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами вiд 05.04.2017р. прийнято рiшення про змiну типу 

Товариства з публiчного на приватне, а також, виходячи з цього, змiнити 
найменування Товариства з: Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА» на: 
Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА».

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 хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 11.04.2017

(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Кам’янецЬ-
подІлЬСЬКе СпецІалІЗоване ремонтно-БУдІ ве-
лЬне УправлІння» повідомляє акціонерів ПАТ, що загальні збори 
товариства відбудуться 26 квітня 2017 року о 10 годині за адресою: м. 
Кам’янець-подільський Хмельницьке шосе, 1а приміщення управління

Реєстрація акціонерів розпочнеться о 08 годині 26 квітня 2017 року за 
адресою проведення зборів. проект порядку денного (перелік питань, 
що виноситься на голосування) 1.Обрання голови правління. 2.Надан-
ня згоди на відчудження шляхом міни об’єктів нерухомого майна акціонер-
ного товариства «Кам’янець-Подільське спец.РБУ».

Для реєстрації при собі мати
- паспорт
- для представників акціонерів – нотаріально завірене доручення на 

право участі в зборах.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, які стосуються поряд-

ку денного за адресою: м. Кам’янець-Подільський, хмельницьке шосе, 1а, 
приміщення управління в робочі дні. Довідки за телефоном: код міста 
03849 телефон 67277. Керівник: мельник о.м.
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 повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

по газопостачанню та 
газифiкацiї "Волиньгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03339459
3. Місцезнаходження 43025, мiсто Луцьк, 

вул. I.Франка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 77 69 00 0332 77 69 01
5. Електронна поштова 
адреса

Dmytro.Gavrylyuk@rgc.ua

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

vl.104.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Волиньгаз» вiд 
10 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме:

Прийнято рiшення припинити повноваження членiв (в т.ч. Голови) На-
глядової ради Товариства 

– Девiд Ентонi ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради). Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,000004% (1 акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є афiлiйованою особою Товариства.

– Iлля Юрiйович Ушанов (илья Юрьевич Ушанов) - представник 
акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), 
HE 291552. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% 
(1  акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є 
афiлiйованою особою Товариства.

– Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,000004% (1 акцiя). Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є афiлiйованою особою Това-
риства.

– Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛьВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАйЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% (1 
акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є 

афiлiйованою особою Товариства.
– Костенко Олександр Вiкторович - представник акцiонера СОЛьВОТО-

РЕ ЕНТЕРПРАйЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% 
(1  акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є 
афiлiйованою особою Товариства.

Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Волиньгаз» вiд 
10 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме:

Прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства: 
– Девiда Ентонi ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - пред-

ставник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000004% (1 акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi на-
лежать цiй особi: 1 акцiя. Не є афiлiйованою особою Товариства.

– Iана Бьорда (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% (1 акцiя). Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є афiлiйованою 
особою Товариства.

– Iллю Юрiйовича Ушанова (илья Юрьевич Ушанов) - представник 
акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), 
HE 291552. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% 
(1  акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є 
афiлiйованою особою Товариства.

– Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник акцiонера СОЛьВОТО-
РЕ ЕНТЕРПРАйЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% 
(1  акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є 
афiлiйованою особою Товариства.

– Слюсара Михайла Олексiйовича - представник акцiонера СОЛьВО-
ТОРЕ ЕНТЕРПРАйЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), 
HE 290927. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% 
(1  акцiя). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Не є 
афiлiйованою особою 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 Коротя Мирослав Iванович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 10.04.2017

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIї “волинЬГаЗ”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
приватне акціонерне товариство «ракурс»

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Ракурс», код за ЄДРПОУ емітента: 20293725, місцезнаходження 51400 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Соборна 14 корпус А, міжмісь-

кий код та телефон (05632)63507. 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних – 11.04.2017 
року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію – http:// www. 20293725.pat.ua. 4. Директор Муха ЮВ 
підтверджує достовірність інформації, що міститься в публікації. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«раКУрС»

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

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«даШКІвцІ»

(код за ЄДРПОУ 05527700, місцезнаходження: 22363, Вінницька 
область, Літинський район, село Дашківці, вул. Грушевського 1, 

тел./факс 04347 3-24-39, електронна поштова адреса dashkivci@
emitent.net.ua, власний веб-сайт в мережі Інтернет - dashkivci.at.ua)

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його при-
йняв: 10 квітня 2017року; Річні загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Дашківці».

2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема їх характеру: 
Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10 квітня 2017 
року по 10 квітня 2018 року (включно), в тому числі, але не обмежую-
чись: отримання нових кредитів у вигляді відновлювальних кредитних 

ліній/кредитів у вигляді траншів/оформлення договорів про авалюван-
ня векселів/договорів про надання гарантій/ факторингового фінансу-
вання/договорів про надання овердрафтів або надання застави та 
фінансової поруки по операціям по зобов’язаннях інших юридичних 
осіб на суму, що не перевищує 100000,00 тисяч гривень.

3. Гранична сукупна вартість правочинів: до 100000,00 тис.грн 
4. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-

вої звітності -80051 тис.грн.
5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): - 124,92%. 

6. Загальна кількість голосуючих акцій - 3321926 голосів шт; кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 3321926 голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 3321926 голосів; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

директор Сидорук Іван петрович пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе 
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Кам'янець-Подiльськавтоагрегат"

2. Код за ЄДРПОУ 00232130
3. Місцезнаходження 32300, м.Кам'янець-Подiльський, 

Пiвнiчна, 85
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03849)-3-53-10 (03849)-3-53-10

5. Електронна поштова 
адреса

dir@ k-paa.com.ua

6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, 
яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової Ради Твердохлiба 

Генадiя Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспорт-
них даних вiдсутня). Не володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-
Подiльськавтоагрегат» (0%). 

Припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н).

Особа перебувала на посадi Голови Наглядової Ради з 01.04.2014 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Припинено повноваження секретаря Наглядової Ради Сатурненко 
Ольги Валерiївни (згода посадової особи на розкриття паспортних да-
них вiдсутня). Не володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-
Подiльськавтоагрегат» (0%). 

Припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н).

Особа перебувала на посадi секретаря Наглядової Ради з 
01.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Припинено повноваження члена Наглядової Ради Верстюк Олени 
Володимирiвни (згода посадової особи на розкриття паспортних да-
них вiдсутня). Володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» 
у кiлькостi 63 шт., що становить 0,0085 % вiд Статутного капiталу 
емiтента. Припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н). Особа перебува-
ла на посадi члена Наглядової Ради з 01.04.2014 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Обрано членом Наглядової Ради (незалежним директором) Несте-
ренка Вадима Володимировича (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних вiдсутня). Не володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-
Подiльськавтоагрегат» (0%). Обрано на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н). Обрано Головою 
Наглядової Ради на пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 06.04.2017 
року (Протокол № 1). Строк, на який особу обрано членом Наглядової 
Ради - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: з 2012 року - заступник фiнансового директора з економiки ПАТ 
«АвтоКраз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Обрано членом Наглядової Ради (незалежним директором) Лазора 
Ярему-Назара Олеговича (згода посадової особи на розкриття пас-
портних даних вiдсутня). Не володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-
Подiльськавтоагрегат» (0%). Обрано на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н). Строк, на який 
особу обрано членом Наглядової Ради - 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 14.05.2015 року - на-
чальник юридичного управлiння ПАТ «АвтоКраз». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Обрано членом Наглядової Ради Верстюк Олену Володимирiвну 
(згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). 
Володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» у кiлькостi 63 
шт., що становить 0,0085 % вiд Статутного капiталу емiтента. Обрано 

на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року 
(Протокол б/н). Строк, на який особу обрано членом Наглядової Ради 
- 3 роки.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 
2011 року - начальник бюро планування органiзацiї працi та заробiтної 
плати ПАТ «КПАА». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Ткачук Емiлiї 
Альбiнiвни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних 
вiдсутня). Володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» у 
кiлькостi 63 шт., що становить 0,0085 % вiд Статутного капiталу 
емiтента. Припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н). Перебувала на 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 01.04.2014 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Кикоть Свiтлани 
Миколаївни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних 
вiдсутня). Не володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» 
(0%). 

Припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н).

Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 01.04.2014 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сергеєвої Ольги 
Олександрiвни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних 
вiдсутня). Не володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» 
(0%). 

Припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Протокол б/н).

Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 01.04.2014 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Ткачук Емiлiю Альбiнiвну (згода 
посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Володiє 
акцiями ПАТ  «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» у кiлькостi 63 шт., що 
становить 0,0085 % вiд Статутного капiталу емiтента. Обрано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Про-
токол б/н). Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення 
Ревiзiйної комiсiї вiд 06.04.2017 року (Протокол № 1). Строк, на який 
особу обрано членом Ревiзiйної комiсiї - 5 рокiв. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2011 року - економiст 
з працi бюро планування органiзацiї працi та заробiтної плати ПАТ 
«КПАА». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Кикоть Свiтлану Миколаївну (зго-
да посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Не 
володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» (0%). Обрано 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року 
(Протокол б/н). Строк, на який особу обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
- 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
з 2010 року – начальник бюро фiнансового департаменту ПАТ «Авто-
Краз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Сергеєву Ольгу Олександрiвну 
(згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Не 
володiє акцiями ПАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» (0%). 

Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
06.04.2017 року (Протокол б/н). Строк, на який особу обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї  - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: з 2009 року – провiдний iнженер Торгового дому 
хК «АвтоКраз», з 2013 року  – iнженер бюро контролю виконання 
секретарiату ПАТ «АвтоКраз», з 2015 року – референт начальника 
управлiння з продажу ПАТ «АвтоКраз». 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 Островський Максим Iгорович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
“Кам’янецЬ-подIлЬСЬКавтоаГреГат”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Гідросила мЗтГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00235814.
3. Місцезнаходження: вул. Індустріальна, 59, м. Мелітополь, Запорізь-

ка область, 72316
4. Міжміський код, телефон та факс: (0619) 42-21-09, 44-08-70; (0619) 

42-21-09
5. Електронна поштова адреса: tivanova@mztg.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hydrosilamztg.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Положення №2826: про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення:

1). Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (прото-
кол №23) припинені повноваження Наглядової Ради у повному складі. 
Голова Наглядової Ради Тітов Юрій Олександрович володіє 0,00003% 
акцій товариства, перебував на посаді Голови Наглядової Ради з 
14.04.2016 року по 10.04.2017 року. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол 
№23) припинені повноваження Наглядової Ради у повному складі. Член 
Наглядової Ради Штутман Павло Леонідович володіє 0,00003% акцій то-
вариства, перебував на посаді Члена Наглядової Ради з 14.04.2016 року 
по 10.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол 
№23) припинені повноваження Наглядової Ради у повному складі. Член 
Наглядової Ради - представник акціонера Приватне акціонерне товари-
ство «Гідросила Груп» Розумков Віктор Олександрович часткою в Ста-
тутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» 
особисто не володіє, перебував на посаді Члена Наглядової Ради з 
14.04.2016 року по 10.04.2017 року. Приватне акціонерне товариство 
«Гідросила Груп» володіє 92,87% акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Гідросила МЗТГ». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол 
№23) припинені повноваження Наглядової Ради у повному складі. Член 
Наглядової Ради - представник акціонера Приватне акціонерне товари-
ство «Торговий дім «Гідросила» Лук'яненко Андрій Віталійович часткою в 
Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Гідросила 
МЗТГ» особисто не володіє, перебував на посаді Члена Наглядової Ради 
з 14.04.2016 року по 10.04.2017 року. Приватне акціонерне товариство 
«Торговий дім «Гідросила « володіє 0,0092% акцій Публічного акціонер-
ного товариства «Гідросила МЗТГ». Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол 
№23) припинені повноваження Наглядової Ради у повному складі. Член 
Наглядової Ради - представник акціонера Приватне акціонерне товари-
ство «Піраміс» Ільченко Ігор Віталійович часткою в Статутному капіталі 
Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» особисто не во-
лодіє, перебував на посаді Члена Наглядової Ради з 14.04.2016 року по 
10.04.2017 року. Приватне акціонерне товариство «Піраміс» володіє 
0,00003% акцій Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ». 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол №23) 
обрано Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Гідросила 
МЗТГ» у складі 5 осіб. Голова Наглядової Ради Тітов Ю.О. володіє 0,00003% 
акцій товариства. Згідно рішенню Наглядової Ради (протокол №121 від 
10.04.2017 року) Тітова Ю.О. обрано Головою Наглядової Ради Публічного 

акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ». Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Наглядова Рада обрана шляхом кумулятивно-
го голосування. Строк на який призначено особу: до наступних річних збо-
рів товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: з 07.04.2008 року по теперішній час Генеральний директор Приват-
ного акціонерного товариства «Гідросила Груп».

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол 
№23) обрано Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Гід-
росила МЗТГ» у складі 5 осіб. Член Наглядової Ради Штутман П.Л. воло-
діє 0,00003% акцій товариства. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Наглядова Рада обрана шляхом кумулятивного 
голосування. Строк на який призначено особу: до наступних річних збо-
рів товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: з 07.04.2008 року по теперішній час директор з розвитку При-
ватного акціонерного товариства «Гідросила Груп».

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол 
№23) обрано Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Гід-
росила МЗТГ» у складі 5 осіб. Член Наглядової Ради - представник акці-
онера Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп» Щербина О.В. 
часткою в Статутному капиталі Публічного акціонерного товариства «Гід-
росила МЗТГ» особисто не володіє. Приватне акціонерне товариство 
«Гідросила Груп» володіє 92,87% акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Гідросила МЗТГ». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Наглядова Рада обрана шляхом кумулятивного голосуван-
ня. Строк на який призначено особу: до наступних річних зборів товари-
ства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 
20.06.2011 року по 10.06.2014 року «Кіровоградська міська рада» - на-
чальник управління власності та приватизації комунального майна; з 
18.08.2014 року по теперішній час заступник директора фінансового 
управління з корпоративних питань Приватного акціонерного товариства 
«Гідросила Груп».

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол 
№23) обрано Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Гід-
росила МЗТГ» у складі 5 осіб. Член Наглядової Ради - представник акці-
онера Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Гідросила» Лісо-
венко О.О. часткою в Статутному капіталі Публічного акціонерного 
товариства «Гідросила МЗТГ» особисто не володіє. Приватне акціонерне 
товариство «Торговий дім «Гідросила» володіє 0,0092% акцій Публічного 
акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ». Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Наглядова Рада обрана шляхом кумуля-
тивного голосування. Строк на який призначено особу: до наступних річ-
них зборів товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: з 02.12.2008 року по 20.09.2015 року директор з ло-
гістики Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Гідросила»; 
з 21.09.2015 року по 30.12.2016 року комерційний директор Приватного 
акціонерного товариства «Торговий дім «Гідросила»; з 31.12.2016 року 
по теперішній час т.в.о.голови правління - виконавчого директора При-
ватного акціонерного товариства «Торговий дім «Гідросила».

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Гідросила МЗТГ» від 10.04.2017 року (протокол №23) 
обрано Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Гідросила 
МЗТГ» у складі 5 осіб. Член Наглядової Ради - представник акціонера При-
ватне акціонерне товариство «Піраміс» Ільченко І.В. часткою в Статутному 
капіталі Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» особисто 
не володіє. Приватне акціонерне товариство «Піраміс» володіє 0,00003% 
акцій Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ». Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Наглядова Рада обрана 
шляхом кумулятивного голосування. Строк на який призначено особу: до 
наступних річних зборів товариства. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: з 21.06.2007 року по теперішній час юрис-
консульт Приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп».

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 – Генеральний директор пат «Гідросила 
мЗтГ» І.я. Сидорчук. 11.04.2017 року.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ГІдроСила мЗтГ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКа-
цІї «монаСтириСЬКГаЗ». 2. Індетифікаційний код за 
ЄДРПОУ  – 21135833. 3. Місцезнаходження емітента — 48300, Тернопіль-
ська обл., м. Монастириськ, вул. Шевченка 42. 4. Міський код, телефон та 
факс емітента - (03555) 2-20-66, (03555) 2-15-46. 5. Електрона поштова 
адреса емітента - monastyrysk@tgaz.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції - monasturiskgaz.tgaz.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 10.04.2017 (протокол №1), прийнято 

рішення припинити повноваження на посаді:
- голови Наглядової ради Караванського Володимира Олеговича, під-

става рішення: рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року, в 
зв’язку із закінченням строку повноважень (паспорт серії МС № 479576 ви-
даний Тернопільським МУУМВС України. 23.12.1998р.). Часткою в статут-
ному капiталi не володіє. Посадова особа була представником акціонера 
ПАТ «Тернопільгаз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перебувала на посаді голови Наглядової ради 2 роки.

- члена Наглядової ради Мендика Ігоря Пилиповича, підстава рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року, в зв’язку із закін-
ченням строку повноважень (паспорт: серії СН №611210, виданий Ватутін-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.10.1997 року). Часткою в статутно-
му капіталі не володіє. Посадова особа була представником акціонера НАК 
«Нафтогаз України». Перебував на посаді члена Наглядової ради 2 рік. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- члена Наглядової ради Іванців Ліди Омельянівни, підстава рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року, в зв’язку із закін-
ченням строку повноважень (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 
Перебувала на посаді члена Наглядової ради 2 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- члена Наглядової ради Красневича Василя Григоровича, підстава рі-
шення: рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року, в зв’язку із 
закінченням строку повноважень (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. Перебувала на посаді члена Наглядової ради 2 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- члена Наглядової ради Підручної Наталії Дмитрівни, підстава рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року, в зв’язку із закін-

ченням строку повноважень (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 
Перебувала на посаді члена Наглядової ради 2 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 10.04.2017 (протокол №1), прийнято 
рішення обрати на посаду:

- голови Наглядової ради Караванського Володимира Олеговича, під-
става рішення: рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року 
(паспорт серії МС №479566, виданий Тернопільським МУУМВС України, 
23.12.1998 року).Часткою в статутному капіталі не володіє. Посадова осо-
ба є представником акціонера ПАТ «Тернопільгаз». Протягом останніх 5 
років обіймав посаду заступника голови правління (головного інженера) 
ПАТ «Тернопільгаз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Обрано терміном на 1 рік. 

- члена Наглядової ради Пташника Андрія Юрійовича, підстава рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано).Часткою в статутному капіталі не володіє. По-
садова особа є представником акціонера ПАТ НАК «Нафтогаз України». Про-
тягом останніх 5 років обіймав посаду заступника начальника відділу Управ-
ління корпоративних прав ПАТ НАК «Нафтогаз України». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 1 рік. 

- члена Наглядової ради акціонера Фесьо Анатолія Михайловича, під-
става рішення: рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року 
(Згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі товариства 0,2106%. Протягом останніх 5 років є приват-
ним підприємцем. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Обрано терміном на 1 рік. 

- члена Наглядової ради акціонера Граб Василя Мироновича, підстава 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року (Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному ка-
піталі товариства 0,3158%. Протягом останніх 5 років не обіймав жодних 
посад. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Обрано терміном на 1 рік. 

- члена Наглядової ради акціонера Махно Ольгу Іванівну, підстава рі-
шення: рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року (Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному ка-
піталі товариства 0,2106%. Протягом останніх 5 років працювала соціаль-
ним працівником Монастирського Управління праці і соціального захисту 
населення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Обрано терміном на 1 рік. 

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

1. Голова правління пат «монастириськгаз» Козак С.м.

приватне аКцІонерне товариСтво «Київ-
СЬКе СпецІалІЗоване УправлІння еКСКавацІї» 
(місцезнаходження: 02092, м.Київ, вул. О. Довбуша, 18, код за ЄДРПОУ  – 
01269767) повідомляє про доповнення до порядку денного чергових за-

гальних зборів акціонерів, що призначені на 21 квітня 2017 року, наступ-
ним питанням: 11. Внесення змін до видів економічної діяльності Товари-
ства.

наглядова рада прат «КСУе»

рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
приватне аКцІонере товариСтво рБУ-1»

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«РБУ-1», код за ЄДРПОУ емітента: 03329338, місцезнаходження 21050, 
Вінницька область, м.Вінниця, вул.Монастирська 41, міжміський код та 

телефон (0432)67-01-01. 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації: у загальнодоступній інформаційній базі даних – 04.04.2017 року. 
3. Адреса сайту в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http://www03329338.pat.ua. 4. Директор Гаврикова А.Ф. 
підтверджує достовірність інформації, що міститься в публікації. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«рБУ-1»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента
приватне аКцІонерне товариСтво «ХмелЬ-

ницЬКий меХанIЧний Завод»
2. Код за ЄДРПОУ : 01350239 3.Місцезнаходження: 29025, хмельниць-

кий, Пiвнiчна, 2 4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-27-52, 
(0382)  70-27-52

5. Електронна поштова адреса: info@khmz.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: khmz.pat.ua 
7. Вид особливої інформації - відомості про порушення справи про 

банкрутство емітента
II.Текст Повідомлення: Найменування суду, який виніс ухвалу - Госпо-

дарський суд хмельницької області (29000, м. хмельницький, майдан Не-
залежності, 1) Справа № 924/1282/16. від 30.01.2017р.

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про 
банкрутство емітента: 30.01.2017 року 

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення прова-

дження у справі про його банкрутство: 30.01.2017 року. 
Кредитори, які подали спільну заяву про порушення справи про бан-

крутство, й місцезнаходження кредиторів, на вимогу яких порушено про-
вадження у справі про банкрутство емітента: Державна податкова інспек-
ція у м.хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби 
у хмельницькій області (м.хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12)

Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та 
загальна сума вимог кредиторів: у зв'язку з нездатністю ПАТ «хмельниць-
кий механічний завод» сплатити заборгованість, на загальну суму в сумі  
1 030 959,56 гри. (один мільйон тридцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять 
грн. 56 коп.), в т.ч.: 6475,36грн. - штрафна санкція та 40843,35 грн.-пеня.

Прізвище, ім'я й по батькові, місце проживання арбітражного керуючого емі-
тента, призначеного судом: Ярош Василь Юрійович, м.хмельницький, вул.Гага-
ріна, 5, к.ЗЗЗ, свідоцтво арбітражного керуючого No169 від 19.02.2013р.

Дата проведення підготовчого засідання суду — 30.01.2017.
III. Підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інфор-

мації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: 

в.о. голови правління - Бачок віталій Іванович - 10.04.2017р.



№70, 12 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

 Додаток 45
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІЧна ІнформацІя за 2016 рік

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ЗаКрите аКцIонерне това-
риСтво "дар Сонця", 31178938, 
88000 Закарпатська область . м.Ужгород 
вул.Шумна, буд.25, (0312) 615558

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

12.04.2017р. 

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

http://dar.comreg.com.ua

Наглядовою радою прат «БмУ №26 «одеСБУд» (код 
ЄДРПОУ 31769002; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Тираспольська, 
буд. 5), від 10.04.2017р., прийнято рішення про внесення нового питан-
ня до порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів 
акціонерів, які призначені на 28.04.2017 року (об’ява про скликання збо-
рів опубліковано № 57 від 24.03.2017р. Відомості НКЦПФР).

10 питання порядку денного, що виносяться на голосування: 
«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання по-
вноважень щодо укладення таких правочинів від імені Товари-
ства».

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 (для опублікування у 

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

міжміський код та телефон емітента : приватне акцiонерне товариство 
«Кам'янка-Бузький комбiнат хлiбопродуктiв», 20760492, 80400 
львiвська область Кам'янка-Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. 
ярослава мудрого, буд.56, (03254)5-13-71; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 11.04.2017; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: kambuskom.prat.ua

приватне аКцIонерне товариСтво «Кам’янКа-БУЗЬКий КомБIнат ХлIБопродУКтIв»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «Катп-1028» 

2. Код за ЄДРПОУ: 05447639
3. Місцезнаходження: 09109 Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24
5. Електронна поштова адреса: katp1028@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: katp1028.in.ua. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради (протокол від 07.04.2017 р.) ФЕРТ Наталія 

Володимирівна (паспорт СК № 803714 виданий 24.04.1998 р. Міським від-
ділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області) припи-
няє повноваження Корпоративного секретаря з 30.04.2017 року (підстава - 
заява за власним бажанням). Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 6 років 9 міс.

Рішенням Наглядової ради (протокол від 07.04.2017 р.) Мерзлякова На-
талія Федорівна (паспорт СМ № 837872 виданий 22.08.2006 р. Білоцерків-

ським МВМ №1 ГУ МВС України в Київській області) обрана з 01.05.2017 
року Корпоративним секретарем. Строк на який обрано особу: до 14.07.2019 
року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: еконо-
міст ПрАТ «КАТП-1028» з 01.03.2016 р.; провідний фахівець з обліку сиро-
вини Філії «Білоцерківський Молочний Комбінат» ТОВ  «Терра Фуд».

Рішенням Наглядової ради (протокол від 07.04.2017 р.) Півторак Олек-
сандр Васильович (паспорт НЕ № 428227 виданий 08.11.2005 р. Жашків-
ським РВ УМВД України в Черкаській області) обраний членом Правління з 
07.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано у зв'язку з необхідністю 
приведення у відповідність кількісного складу Правління. Строк на який об-
рано особу: до 14.07.2019 року. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: заступник голови правління з експлуатації транспорту 
ПрАТ «КАТП-1028» з 10.03.2017 р.; заступник директора з ОБДР та НС Ав-
тобусного парку № 6 КП «Київпастранс». Посадові особи акціями емітента 
не володіють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
мають.

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

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

2. Голова правлiння парубок анатолiй васильович

повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне това-

риСтво «театралЬне»
2. Код за ЄДРПОУ: 21567202
3. Місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Б. хмельницького, 

б.30/10
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 234-82-83, 234-82-83
5. Електронна поштова адреса: lusia_LLN@list.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 21567202.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Театральне» 10.04.2017р. (Про-

токол №1/17), у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято 
рiшення подовжити термін дії повноважень Директора товариства на на-
ступний термін 5 (п’ять) років – Логвиненко Людмили Миколаївни. Пере-
буває на посаді з 28.04.2012р. Розмір пакета акцій в статутному капіталі 
емітента 0,079187%. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Директор ПрАТ «Театральне». Посадова особа згоду на опри-
люднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за 
корисливi або посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством директор логвиненко л.м., 11.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«театралЬне»

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

(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «вироБниЧе оБ'Єднання «одеСЬ-
Кий КонСервний Завод»

Організаційно – правова форма емітента: Приватне акціонерне товари-
ство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30087693
Місцезнаходження емітента: 65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна, буд. 22
Міський код, телефон та факс емітента: (048) 722-31-82, 722-31-82
Електронна поштова адреса емітента: okzmain@gospodarochka.biz
Повідомлення розміщено на сторінці: http://www.stockmarket.gov.ua 

11.04.2017 р. 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: okz.pat.ua
2. текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ВиРОБНиЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«ОДЕСьКий КОНСЕРВНий ЗАВОД» (надалі - Товариство), які відбулись 
10.04.2017 року, прийнято рішення:

- достроково припинити повноваження Голови правління Шильберга 
Валерiя Володимировича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних); посадова особа не володіє часткою в статутному капі-
талі Товариства; строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови 
правління з 10.08.2016р. по 10.04.2017р.

- достроково припинити повноваження члена правління Зеленяк Ольги 
Прокопівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-

них); посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 
1,797310%; строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена прав-
ління з 10.08.2016р. по 10.04.2017р.

- достроково припинити повноваження члена правління Скуріхіна Олек-
сандра Семеновича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних); посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Това-
риства; строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена правління 
з 10.08.2016р. по 10.04.2017р.

- обрати на посаду Голови правління Шильберга Валерія Володимиро-
вича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) стро-
ком на 3 роки; посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Голова правління Товариства.

- обрати на посаду члена правління Зеленяк Ольгу Прокопівну (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки; 
посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 
1,797310%; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
заступник Голови правління Товариства.

- обрати на посаду члена правління Григоренко Руслана Вікторовича 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 
на 3 роки; посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Това-
риства; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ди-
ректор, заступник головного інженера. 

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління ___________ Шильберг В.В.

М.П.                 11.04.2017р.

повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «ма-
ШиноБУдІвне вироБниЧе оБ’Єднання «орІон»
Повне найме-
нування та міс-
цезнаходжен-
ня товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «МАШиНОБУ-
ДІВНЕ ВиРОБНиЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН», Україна, 
65098, м. Одеса, вул. Житомирська (Ак.Гаркавого), 6

Дата, час та 
місце прове-
дення загаль-
них зборів;

19.05.2017р., об 11-00 годин
Україна, м. Одеса, вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів 
для участі у загальних зборах; 

10.00 – 10.50

Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах

станом на 2400 
15.05.2017р.

Перелік 
питань, що 
виносяться на 
голосування, 
згідно з 
проектом 
порядку 
денного

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів ПАТ МВО «Оріон».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів 
акціонерів ПАТ МВО «Оріон» 
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загаль-
них зборів акціонерів ПАТ МВО «Оріон».
4. Звіт правління ПАТ «МВО «Оріон» про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 
році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.Звіт наглядової ради ПАТ «МВО «Оріон» про роботу за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.
6.Звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «МВО «Оріон» 
про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми їх розгляду.
7.Затвердження річного звіту ПАТ «МВО «Оріон» за 2016 
рік.
8.Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «МВО 
«Оріон» на 2017 рік.
9.Про розподіл прибутку ПАТ «МВО «Оріон» (визначення 
порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 
році, встановлення 
порядку виплати дивідендів.
10.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ 
МВО «Оріон».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ МВО «Оріон», 
затвердження умов цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами наглядо-
вої ради;

12.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ 
МВО «Оріон».
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ МВО «Оріон».
14. Затвердження Статуту ПАТ МВО «Оріон» в новій 
редакції.

Порядок 
ознайомлення 
акціонерів з 
матеріалами 
для підготовки 
до загальних 
зборів 
акціонерів

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів та з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного проводиться за 
місцезнаходженням товариства (м. Одеса, вул. Житомір-
ська (Ак. Гаркавого), 6, у робочі дні, у робочий час), а в 
день проведення загальних зборів — у місці їх проведен-
ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Барабанов В.Є. 063-735-33-54

Пропозиції акціонерів надсилати на адресу: м. Одеса, вул. Житомірська 
(Ак. Гаркавого), 6.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
14309913.sc-ua.com

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та на-
лежним чином оформлену довіреність.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника Звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 14232,0 15532,0
Основні засоби 3456,0 4915,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 146,0 68,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 115,0 37,0
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

5750,0 8003,0

Власний капітал 11931,0 14184,0
Статутний капітал 1442,0 1442,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2301,0 1348,0
Чистий прибуток (збиток) -2253,0 -3927,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5766560 5766560
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

28 33
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рІЧна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво "дарницЬ-
Кий Завод ЗБК" , 01373298, 
вул. Бориспільська, буд. 11, м. Київ, 
Дарницький, 02093, (044) 566-13-12

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

12.04.2017

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

http://www.dzzbk.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Аудиторська фірма "Євроаудит", 
30437318

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2016 року. Кворум збо-
рів: 95,5741344224% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної 
комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт 
Директора ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» за 2015 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії 
«ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господар-
ської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, 
затвердження висновку Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту ПАТ 
«ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків, прий-
няття рішення про виплату дивідендів. 6. Прийняття рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного: Наглядова рада Товариства. Особа, що ініціювала про-
ведення ПОЗАЧЕРГОВих загальних зборів: Позачергових загальних зборів в 
звітному періоді не було. Результати розгляду питань порядку денного: Питан-
ня № 1: 1. Обрали Головою Загальних зборів Прокопенко Тетяну Юріївну, се-
кретарем Загальних зборів Ружицького Ігоря Геннадійовича. 2. Обрали Лічиль-
ну комісію у складі 6-ти осіб: Лук’яненко О.В. – голова комісії, Гринь О.І., Горло 
О.В., Раскалєй Т.В., Ящишина Н.М., Тимченко Н.А. 3. Встановили порядок про-
ведення Загальних зборів та затвердили наступний Регламент: виступи та об-
говорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку 
денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Питання № 
2: Затвердили звіт Директора ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» про результа-
ти фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.  Питання № 3: Затвердили 
звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік. Питання 
№ 4: 1. Затвердили звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» 
про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. 

2. Затвердили висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності 
та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» за 
2015 рік.. Питання № 5: 1. Затвердили річний звіт ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗА-
ВОД ЗБК» за 2015 рік. 2. Затвердили наступний розподіл прибутку за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗА-
ВОД ЗБК» за 2015 рік: прибуток направити на покриття збитків минулих 
років. 3. Вирішили дивіденди акціонерам ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» 
за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНиЦьКий 
ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.. Питання № 6: 
Попередньо схвалили значні правочини, за якими ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК» за даними річної фінансової 
звітності за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «ДАРНиЦьКий ЗАВОД 
ЗБК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів 
Наглядовою радою Товариства: - договори поставки (купівлі-продажу, міни) 
продукції (товарів), які виробляються (постачаються) Товариством або на 
адресу Товариства, із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не 
більше 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень за кожним договором; - 
договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на вико-
нання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не 
більше 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень. Причини, чому загальні 
збори не відбулися: загальні збори відбулися 22.04.2016 року.
6. Інформація про дивіденди. 
Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: За результатами звіт-

ного 2016 та попереднього 2015 років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось. Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

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

звітний попередній
Усього активів 114429 110989
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33299 31973
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32586 21059
Сумарна дебіторська заборгованість 38120 54325
Грошові кошти та їх еквіваленти 7734 1463
Власний капітал 29552 26763
Статутний капітал 21704 21704
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2627 -5416
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 50000 44890
Поточні зобов'язання і забезпечення 34877 39336
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,03 0,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,03 0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 86814408 86814408
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік І. Основні відомості про емітента 1. 
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: пУБлIЧне аКцIонерне то-
вариСтво «БориСлавСЬКий Завод «рема», Код за 
ЄДРПОУ 14310460, Україна, 82300, Львівська обл. м. Борислав вул. Со-
сюри, 45, Тел.(03248) 5 23 58 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.bzrema.com 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Львiвський аудит», 23273456 5. Ін-
формація про загальні збори: 16.04.2016 проведено річні загальні збори. 
Кворум складає 94,08 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Перелiк 
питань: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. 2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. 
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2015 рiк. 6.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 7.Про затвердження 
рiчного звiту, балансу Товариства за 2015 рiк. 8. Про порядок розподiлу 
прибутку за 2015 рiк. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не 

надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрано 
лiчильну комiсiю. 2. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв. 3.За-
тверджено регламент роботи загальних зборiв. 4. Затверджено звiт 
правлiння про результати дiяльностi за 2015 рiк. 5. Затверджено звiт 
Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 6. Затверджено звiт Наглядової ради за 2015 
рiк. 7. Затверджено рiчний звiт та баланс товариства за 2015 рiк. 8. При-
буток в розмiрi 7242,0 тис.грн. направити на розвиток пiдприємства; 290,0 
тис. грн.- вiдрахування до резервного капiталу. 6. Інформація про дивіден-
ди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось. ІІ. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності емітента
Найменування показника період звітний попередній Усього активів: 
67032: 26639. Основні засоби (за залишковою вартістю): 19687; 7764. 
Довгострокові фінансові інвестиції: 0; 0. Запаси: 2760; 2728. Сумарна 
дебіторська заборгованість: 22282; 7008. Грошові кошти та їх еквіва-
ленти: 21155; 9000. Власний капітал: 55321; 22409. Статутний капітал: 
1935; 1935. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 0; 0. Довго-
строкові зобов'язання і забезпечення: 418; 0. Поточні зобов'язання і 
забезпечення: 11293; 4230. Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію: 0: 0. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію (грн): 0; 0. Середньорічна кількість простих акцій (шт.): 0; 0. Цінні 
папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду. загаль-
на номінальна вартість: 0; 0. у відсотках від статутного капіталу: 0; 0. 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних ви-
пусків протягом періоду: 0; 0
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Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавець-
курорт» повідомляє, що 19 травня 2017 року о 14 год. 00 хв. в при-
міщенні конференц-залу палацу культури ім. т.Г. Шевченка на 
майдані Кобзаря, 8 в м. трускавці львівської області відбудуться 
річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940, місцезнаходження: буль-
вар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Украї-
на).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів буде проводитись з 13:00 год. до 13:55 год.  
19 травня 2017 року в приміщенні конференц-залу Палацу культури 
ім. Т.Г. Шевченка на майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської об-
ласті.

Акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує його особу, а 
у разі участі представника акціонера – також документ, що підтвер-
джує повноваження представника на участь у річних загальних зборах 
акціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину 15 травня 2017 року.

проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 

товариства.
3. Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів 

товариства.
4. Звіт генерального директора за підсумками діяльності товари-

ства за 2016 рік.
5. Звіт ревізора за підсумками діяльності за 2016 рік. 
6. Звіт наглядової ради за 2016 рік.
7. Затвердження звіту генерального директора та річного звіту то-

вариства за 2016 рік.
8. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2016 рік.
9. Затвердження звіту наглядової ради за 2016 рік.
10. Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.
11. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, вирішення питань про сплату їм винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами наглядової ради.

12. Дострокове припинення повноважень ревізора.
13. Обрання ревізора.

14. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
15. Схвалення правочинів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена 
на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/. 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімна-
ті № 212 будівлі дирекції (апарату управління) ПрАТ «Трускавецьку-
рорт» на бульварі Ю.Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в 
робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день про-
ведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів (їх представників) з документами – начальник організаційно-
розпорядчого відділу Гонсьор Л.П. (тел. (03247) 6-00-00). 

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності прат «трускавецькурорт» 

за 2016 рік (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 860 309 880 556
Основні засоби 635 344 640 223
Довгострокові фінансові інвестиції 39 39
Запаси 12 767 11 640
Сумарна дебіторська заборгованість 59 230 125 692
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 593 4 031
Нерозподілений прибуток -607 932 -454 111
Власний капітал -422 428 -268 607
Статутний капітал 174 828 174 828
Довгострокові зобов'язання 1 256 497 1 104 579
Поточні зобов'язання 26 240 44 584
Чистий прибуток (збиток) -153 820 -326 176
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 748 277 1 748 277
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

610 730

Голова наглядової ради п.п. якубенко

приватне аКцІонерне товариСтво «трУСКавецЬКУрорт»
(прат «трУСКавецЬКУрорт»)

повідомлення про проведення загальних зборів

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Агрокомбiнат «Слобожанський». 2. Код за ЄДРПОУ: 00858148. 3. Міс-
цезнаходження: 63544, харкiвська обл., Чугуївський район, смт Чкалов-
ське, вул. Свободи, 1Г. 4. Міжміський код, телефон та факс: (05746)  
40-932. 5. Електронна поштова адреса: pat_slob@emitent.net.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 00858148.smida.gov.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 06.04.2017 при-

йнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в ЄДР: 10.04.2017. Повне найменування акцiонерного то-
вариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Агрокомбiнат 
«Слобожанський». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля 
змiни: Приватне акцiонерне товариство «Агрокомбiнат «Слобожан-
ський».

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

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

Генеральний директор  фалько тарас вiкторович 
11.04.2017

приватне аКцIонерне товариСтво 
«аГроКомБIнат «СлоБоЖанСЬКий»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товари-
ство «рімал», 00451398, вул.хмільна, буд.40, м.Рівне, -, Рівненська, 

33010, (0362)63-39-02
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: rimall.in-ten.com

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«рімал»
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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 
товариСтво «нпК-ХолдІнГ».

2. Код за ЄДРПОУ – 22624304.
3. Місцезнаходження – 61023, Україна, м. харків, вул. Мироносиць-

ка, 84.
4. Міжміський код, телефон та факс – (057) 731-44-03.
5. Електронна поштова адреса – 22624304@sodruzhestvo.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.npk.net.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

II. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочи-
нів (тис. 

грн)

вартість 
активів емітента 

за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної сукуп-

ності вартості 
правочинів до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 07.04.2017 40000 13620.4 293.68
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що 
вiдбулися 07.04.2017 року, з метою забезпечення оперативного 
управлiння Товариством прийнято рiшення про попереднє 
схвалення та уповноваження Голови виконавчого органу АТ 
«НПК-хОЛДIНГ» на вчинення всiх значних правочинiв (вартiстю 
понад 10,0% вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства) протягом 
року (365 календарних днiв) з дня проведення цих Загальних зборiв 
без отримання на їх укладання згоди наглядової ради або загальних 
зборiв. Попередньо схваленими правочинами якi можуть 
укладатися Товариством є будь-якi договори купiвлi-продажу 
нерухомого майна, рухомого майна, основних засобiв, договори 
купiвлi-продажу земельних дiлянок, договори оренди землi, 
договори оренди нерухомого i рухомого майна та iншi договори, 
внесення майна та грошових коштiв до статутного капiталу iнших 
юридичних осiб тощо. Встановлено сукупну граничну вартiсть всiх 
значних правочинiв, якi має право укладати Голова виконавчого 
органу протягом року у розмiрi 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв 
гривень). Визначено, що максимальна сума одного значного 
правочину, який має право укладати Голова виконавчого органу 
Товариства, не обмежується вартiстю всiх активiв за даними рiчної 
фiнансової звiтностi, та визначається як рiзниця мiж дозволеною 
сукупною граничною вартiстю значних правочинiв (40 000 
000,00грн.) та сумою вже укладених протягом року значних 
правочинiв. Зобов’язати Голову виконавчого органу АТ «НПК-
хОЛДIНГ» включити iнформацiю про вчинення всiх значних 
правочинiв, укладених товариством до звiту виконавчого органу за 
2017 рiк. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 10 388 000 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
– 10 387 998 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«ЗА» прийняття рiшення – 10 387 998 штук, що складає 100,0% 
голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi 
зареєструвались для участi у загальних зборiв. кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «ПРОТи» прийняття рiшення - 0 штук, 0% 
голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних 
зборах.

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

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

2. Голова комісії з припинення(перетворення)
ат «нпК-ХолдІнГ»  _________  І.в. ялдін
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 м. п.  07.04.2017
  (дата)

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента : приватне аКцIонерне 
товариСтво «аГрофIрма «КвIти УКраїни» 2. Код за 
ЄДРПОУ : 33104354 3. Місцезнаходження : 04136 м. Київ  
вул. Тираспiльська, 43 4. Міжміський код, телефон та факс : 442-21-15 
442-21-15 5. Електронна поштова адреса : 129@comreg.com.ua 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації : 129.comreg.com.ua 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

2.текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Това-
риства, що відбулися 11.04.2017 року (Протокол №11/04–17 від 11.04.2017 
року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості пра-
вочинів (тис. грн): 50000. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (тис. грн): 33627,6. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 148,6874. характер 
правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори 
банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори 
страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сут-
ністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отри-
мання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які 
за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які 
потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні 
правочини Голові Правління Товариства Перчаку Сергію Васильовичу 
здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Загальна кількість 
голосуючих акцій: 990551. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 990 551. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 990 551 акцій, 
«проти» - 0 акцій.

3.підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння перчак Сергiй васильович.

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
«СтраХова КомпанIя 
«амалЬтея»

2. Код за ЄДРПОУ 25017527
3. Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 

20-А, оф.23
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 248-12-96 (044) 248-12-97
5. Електронна поштова адреса jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.amaltea.com.ua

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

2.текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Товари-
ства, що відбулися 11.04.2017 року (Протокол від 11.04.2017 року) прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати про-
ведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн): 700000. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. 
грн): 261265,00. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 267,9272. характер правочинів: правочини, що відповідають пред-
мету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, 
але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, 
вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 20500. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 20500. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 20500 акцій, 
«проти» - 0 акцій.

3.підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння Бурик Сергій олександрович.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«аГрофIрма 
«КвIти УКраїни»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33104354

3. Місцезнаходження емітента 04136 м. Київ вул. Тираспiльська, 43
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

442-21-15 442-21-15

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

129@comreg.com.ua

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

129.comreg.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 

№11/04–17 від 11.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядо-
вої ради Душутіної Валентини Анатоліївни. Рішення прийнято у зв’язку з 
пропозиціями акціонерів та згодою членів Наглядової ради змінити склад 
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 14.04.2015 р. – 11.04.2017 р. Рішенням річних загальних 
зборів акціонерів Товариства (Протокол №11/04–17 від 11.04.2017 року) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Карпенко Ірини Микола-
ївни. Рішення прийнято у зв’язку з пропозиціями акціонерів та згодою чле-
нів Наглядової ради змінити склад Наглядової ради Товариства. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не воло-
діє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 14.04.2015 р. – 11.04.2017 р. 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 
№11/04–17 від 11.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Вєпрєвої Олени Андріївни. Рішення прийнято у зв’язку з пропози-
ціями акціонерів та згодою членів Наглядової ради змінити склад Наглядо-
вої ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 14.04.2015 р. – 11.04.2017 р. Рішенням Наглядової ради Товари-
ства (Протокол №3/2017 від 11.04.2017 року) припинено повноваження Го-
лови Правління Перчака Сергія Васильовича. Рішення прийнято у зв’язку 
із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження 
виконавчому органу на наступний термін. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,421%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 29.09.2014 р. – 
11.04.2017 р. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3/2017 
від 11.04.2017 року) припинено повноваження Першого заступника Голови 
Правління Андрущенка Юрія Миколайовича. Рішення прийнято у зв’язку із 
закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження ви-
конавчому органу на наступний термін. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi: 29.09.2014 р. – 11.04.2017 р. Рішенням Наглядової 
ради Товариства (Протокол №3/2017 від 11.04.2017 року) припинено по-
вноваження Члена Правління Пліса Олега Миколайовича. Рішення при-
йнято у зв’язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати 
повноваження виконавчому органу на наступний термін. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, не-

погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 29.09.2014 р. – 11.04.2017 р. Рі-
шенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3/2017 від 11.04.2017 
року) обрано Головою Наглядової ради Янчук Наталію Олегівну. Рішення 
прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій, на виконан-
ня вимог Статуту. Особа є представником акціонера ТОВ «БУДІНВЕСТ-
ПРОЕКТ», що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 99,48%. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товари-
ства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останніх п’яти років: начальник юридичного відділу ТОВ 
«Сервіс-Технобуд». Річні загальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол 
№11/04–17 від 11.04.2017 року) призначили Янчук Наталію Олегівну на по-
саду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради (Протокол 
№3/2017 від 11.04.2017 року) обрали її Головою Наглядової ради, згiдно 
Статуту Товариства.Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства (Протокол №11/04–17 від 11.04.2017 року) обрано Членом Наглядової 
ради Курінного Олександра Михайловича. Рішення прийнято на підставі та 
у відповідності до наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту. Особа 
є представником акціонера ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ», що володіє част-
кою в статутному капiталi емiтента: 99,48%. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: начальник відділу цінних паперів ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ».Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства 
(Протокол №11/04–17 від 11.04.2017 року) обрано Членом Наглядової ради 
Валідуду Яну Володимирівну. Рішення прийнято на підставі та у відповід-
ності до наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту. Особа є пред-
ставником акціонера ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ», що володіє часткою в 
статутному капiталi емiтента: 99,48%. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
спеціаліст відділу маркетингу ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ».Рішенням На-
глядової ради Товариства (Протокол №3/2017 від 11.04.2017 року) обрано 
Головою Правління Перчака Сергія Васильовича. Рішення прийнято у 
зв’язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повно-
важення виконавчому органу на наступний термін. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 
0,421%. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останніх п’яти років: юрист, начальник представницько-
го відділу Юридичного департаменту ТОВ «Юкрейніан Девелопмент Парт-
нерс», Голова правління ПрАТ «АГРОФIРМА «КВIТи УКРАЇНи».Рішенням 
Наглядової ради Товариства (Протокол №3/2017 від 11.04.2017 року) об-
рано Першим заступником Голови Правління Андрущенка Юрія Миколайо-
вича. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку повноважень та 
необхідністю надати повноваження виконавчому органу на наступний тер-
мін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Това-
риства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останніх п’яти років: Перший заступник Голови правлін-
ня ПрАТ «АГРОФIРМА «КВIТи УКРАЇНи».Рішенням Наглядової ради Това-
риства (Протокол №3/2017 від 11.04.2017 року) обрано Членом Правління 
Пліса Олега Миколайовича. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням 
строку повноважень та необхідністю надати повноваження виконавчому 
органу на наступний термін. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
Член правління ПрАТ «АГРОФIРМА «КВIТи УКРАЇНи».

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння перчак Сергiй васильович

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товари-
ство «РіМал», 00451398, вул.хмільна, буд.40, м.Рівне, -, Рівненська, 

33010, (0362)63-39-02
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: rimall.in-ten.com

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«рімал»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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рІЧна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «перемо-
Га», 00855380, д/н, с. Перемога, 
Тарутинський, Одеська область, 68545, 
Україна, (04847) 5-62-34

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

05.04.2017

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

http://pobeda.prat.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 
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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повненайменуванняемі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента:

приватне аКцІонерне 
товариСтво «еКопрод», 
23981928, УкраїнаДонецька обл. Волно-
васький р-н 85700 м. Волноваха вул. 
Центральна, буд. 6В, 0624441641

2. Дата розкриттяповного 
тексту річноїінформації у 
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

07.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі-
Інтернет, на якійрозміщено-
регулярнурічнуінформацію

 ecoprod@com.ua

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: приватне акціонерне товари-
ство фірма «поліссярембуд», 13989076, провулок Вишневий, 1, смт.

Володимирець, Володимирецький, Рівненська, 34300, (03634) 2-52-11
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: polissayrembud.in-ten.com

приватне аКцІонерне товариСтво 
фІрма «полІССяремБУд»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товари-
ство «РіМал», 00451398, вул.хмільна, буд.40, м.Рівне, -, Рівненська, 

33010, (0362)63-39-02
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: rimall.in-ten.com

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«рімал»

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 по 

газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 20413052
3. Місцезнаходження: 12501 місто Коростишів, вул. Київська, буд.55
4. Міжміський код, телефон та факс: (04130) 5-80-33, (04130) 5-80-33
5. Електронна поштова адреса: korgaz@kr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: korostyshivgaz.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 
Попередньо надати згоду на укладання договорів та вчинення інших 

значних правочинів, в тому числі на придбання/продаж товарно-
матеріальних цінностей, основних засобів, зокрема: придбання/продаж 
майна, в тому числі, приміщень та транспорту (техніки, автомобілів), інших 
товарно-матеріальних цінностей, а також стосовно ремонту основних засо-
бів на суму більше ніж 6 586 650,00 (шість мільйонів пятсот вісімдесят 
шість тисяч шістсот п'ятдесят) гривень, але не більше ніж 13 173 300,00 
(тринадцять мільйонів сто сімдесят три тисячі триста) гривень, які можуть 
укладатися (вчинятися) Товариством у період з 06 квітня 2017 року по 05 
квітня 2018 року (включно).

Попередньо надати згоду на укладання (вчинення) Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами акціонерів, тобто до 05 квітня 2018 року (включно), договорів та 
інших значних правочинів з продавцями природного газу та газотранспорт-
ними підприємствами на: закупівлю природного газу граничною сукупною 
вартістю, що не перевищує 109 725 000,00 (сто дев'ять мільйонів сімсот 
двадцять п'ять тисяч) гривень.

Попередньо надати згоду на укладання (вчинення) Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 

зборами акціонерів, тобто до 05 квітня 2018 року (включно), договорів та 
інших значних правочинів на надання послуг з транспортування природно-
го газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю, що 
не перевищує 21 000 000,00 (двадцять один мільйон) гривень.

Попередньо надати згоду на укладання (вчинення) Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами акціонерів, тобто до 05 квітня 2018 року (включно), договорів та 
інших значних правочинів з надання послуг з транспортування природного 
газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю, що не 
перевищує 15 750 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) 
гривень.

Попередньо надати згоду на укладання (вчинення) Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами акціонерів, тобто до 05 квітня 2018 року (включно), договорів та 
інших значних правочинів на реалізацію природного газу граничною сукуп-
ною вартістю що не перевищує 152 775 000,00 (сто п'ятдесят два мільйони 
сімсот сімдесят п'ять тисяч) гривень.

Попередньо надати згоду на укладання (вчинення) Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами акціонерів, тобто до 05 квітня 2018 року (включно), договорів та 
інших значних правочинів на добудову (будівництво) підвідних газопрово-
дів до населених пунктів Коростишівського, Черняхівського та Радомишль-
ського районів, гранична сукупна вартість яких не перевищує  
262 500 000,000 (двісті шістдесят два мільйони п'ятсот тисяч) гривень.

Попередньо надати згоду на укладання (вчинення) Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами акціонерів, тобто до 05 квітня 2018 року (включно), договорів та 
інших значних правочинів на придбання товарно-матеріальних цінностей, 
гранична сукупна вартість яких не перевищує 68 250 000,00 (шістдесят ві-
сім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) гривень. 

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  Кузьменко в.С.
06.04.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї «КороСтиШІвГаЗ»
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рІЧна ІнформацІя за 2016р.
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

пУБлІЧне аКцІонерне то-
вариСтво "СУла аГро", код 
за ЄДРПОУ 03777634, вул Ленiна, буди-
нок 57, с.Вiльшана, р-н. Недригайлiвський, 
Сумська обл., 42127, (0545) 55-16-32

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

10.04.2017

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

www.vilshana.emitents.org

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Венгер і Партнери», код за ЄДРПОУ 
36852079

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 14.04.2016 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. 
Порядок денний загальних зборів акціонерів 1. Прийняття рішення з питань 
порядку проведення Зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. Обрання голови та секретаря Зборів.2. Звіт директора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та затвердження 
висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту (річних фінансових ре-
зультатів) Товариства за 2015 рік. 6. Про порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків Товариства за 2015 рік. 7. Визначення основних напрямів 
діяльності Товариства на 2016 рік. 8. Про припинення повноважень голови та 
членів Наглядової ради Товариства.9. Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Нагля-
дової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів із членами Наглядової ради Товариства. 12. Про припинення 
повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Про обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Про обрання голови Ревізійної комісії 
Товариства. 15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повно-
важень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 
Товариством таких правочинів.16. Про попереднє схвалення значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів Товари-
ства, встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів та надання 
повноважень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Това-
риства будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчи-
ненням Товариством таких правочинів. 17. Про зміну депозитарної установи, 
яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства. Пропозицій 
до переліку питань порядку денного не подавалось. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не виплачувались

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

звітний попе-
редній

Усього активів 5053 5823
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Власний капітал 4634 5462
Статутний капітал 13064 13064
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9119 -8291
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 419 361
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,01 -0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,01 -0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 65320 65320
Цінні папери власних випус-
ків, викуплені протягом звітно-
го 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

рІЧна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво "БІлоцерКІв-
СЬКий Завод ЗалІЗоБе-
тонниХ КонСтрУКцІй", код за 
ЄДРПОУ 00130659, вул.Сiчневого 
прориву, 39, м.Біла Церква, Київська 
область, 09113, Україна, (04563) 4-05-95

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

11.04.2017

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

www.zbk.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС 
Груп», код за ЄДРПОУ 31992339

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 15.04.2016 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії Зборів. 2.Затвердження порядку проведен-
ня Зборів. 3.Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління за 2015 рік. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2015 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 
2015 рік. 5.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік. 6.Затвердження 
річного звіту Товариства за 2015 рік. 7.Визначення та затвердження 
порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 рік. 8.Про 
відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9.Про 
обрання членів Наглядової ради Товариства. 10.Про обрання голови 
Наглядової ради Товариства. 11.Про обрання голови Ревізійної комісії 
Товариства. 12.Про затвердження умов договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встанов-
лення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (догово-
рів) з членами Наглядової ради Товариства. 13. Прийняття рішень про 
вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних 
та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та 
інших правочинів. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВих 
загальних зборів: позачергові збори не проводились. 
Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку 
денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачува-
лись. 

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 42618 30779
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10712 8425
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9399 11297
Сумарна дебіторська заборгованість 4606 5329
Грошові кошти та їх еквіваленти 17102 4448
Власний капітал 37599 24143
Статутний капітал 1486 1486
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

35780 22324

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 251 275
Поточні зобов'язання і забезпечення 4768 6361
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2,26 1,1

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

2,26 1,1

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5942720 5942720
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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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 по 

газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 20413052
3. Місцезнаходження: 12501 місто Коростишів, вул. Київська, буд.55
4. Міжміський код, телефон та факс: (04130) 5-80-33, (04130) 5-80-33
5. Електронна поштова адреса: korgaz@kr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

ПАТ «Коростишівгаз» 06.04.2017р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Ко-
ростишівгаз» від 06.04.2017р. Посадова особа Поліщук Петро Павлович 
(не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Го-
лови Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0,002829%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,002829%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: 
23.04.2014 по 06.04.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
ПАТ «Коростишівгаз» 06.04.2017р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Ко-
ростишівгаз» від 06.04.2017р. Посадова особа Біденко В»ячеслав Олексі-
йович (не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала по-
саду Члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента 0,002829%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,002829%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: 
23.04.2014 по 06.04.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
ПАТ «Коростишівгаз» 06.04.2017р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Ко-
ростишівгаз» від 06.04.2017р. Посадова особа Кузьменко Тетяна Володи-
мирівна (не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала 
посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє част-
кою у статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: 
23.04.2014 по 06.04.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
ПАТ «Коростишівгаз» 06.04.2017р., в зв»язку з ліквідацією Ревізійної комісії 
Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Коростишівгаз» від 
06.04.2017р. Посадова особа Бубон Наталія Петрівна (не надано згоду на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, 
припинила повноваження. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого посадова осо-
ба перебувала на посаді: 27.04.2016 по 06.04.2017р. На посаду Члена Ре-
візійної комісії особа обиратися не буде, в зв»язку з ліквідацією Ревізійної 
комісії.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
ПАТ «Коростишівгаз» 06.04.2017р., в зв»язку з ліквідацією Ревізійної комісії 
Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Коростишівгаз» від 

06.04.2017р. Посадова особа Червінська Оксана Валентинівна (не надано 
згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізій-
ної комісії, припинила повноваження. Володіє часткою у статутному капіта-
лі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
посадова особа перебувала на посаді: 27.04.2016 по 06.04.2017р. На по-
саду Члена Ревізійної комісії особа обиратися не буде, в зв»язку з ліквіда-
цією Ревізійної комісії.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
ПАТ «Коростишівгаз» 06.04.2017р., в зв»язку з ліквідацією Ревізійної комісії 
Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Коростишівгаз» від 
06.04.2017р. Посадова особа Оліщук Анатолій Володимирович (не надано 
згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної 
комісії, припинила повноваження. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
посадова особа перебувала на посаді: 27.04.2016 по 06.04.2017р. На по-
саду Члена Ревізійної комісії особа обиратися не буде, в зв»язку з ліквіда-
цією Ревізійної комісії.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами ПАТ «Коростишів-
газ» 06.04.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Коростишівгаз» від 06.04.2017р. Посадо-
ва особа Поліщук Петро Павлович (не надано згоду на розкриття паспортних 
даних), обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0,002829%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,002829%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: строком 3 роки, згідно положен-
ня про Наглядову раду. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п»яти років: Директор Департаменту по роботі з персоналом Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України». Являється акціонером емітента.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами ПАТ «Коростишів-
газ» 06.04.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Коростишівгаз» від 06.04.2017р. Посадо-
ва особа Біденко В»ячеслав Олексійович (не надано згоду на розкриття 
паспортних даних), обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 0,002829%. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,002829%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком 3 роки, згідно 
положення про Наглядову раду. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п»яти років: Заступник директора приватного підприємства. Явля-
ється акціонером емітента.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами ПАТ «Коростишів-
газ» 06.04.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу №1/17 Загальних зборів ПАТ «Коростишівгаз» від 06.04.2017р. Посадо-
ва особа Кузьменко Тетяна Володимирівна (не надано згоду на розкриття 
паспортних даних), обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: строком 3 роки, згідно положення про 
Наглядову раду. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти 
років: Заступник голови правління з інвестиційної діяльності та акціонерно-
го капіталу. Являється представником акціонера Урчик Євдокії Павлівни 
(не надано згоду на розкриття паспортних даних).Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 2,880588%. Володіє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 2,880588%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 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. Голова правління  Кузьменко в.С.
06.04.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї «КороСтиШІвГаЗ»

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

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

«міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг  
Україна», код за ЄДРПОУ 19032971, вул.Ігорівська, буд. 1/8, м.Київ, 04070, 
(044) 201-14-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.cu.kiev.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мІЖнародний центр КУлЬтУрниХ та дІловиХ Зв’яЗКІв «КонСалтІнГ УКраїна»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 12 квітня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «мІСЬКІ ІнвеСтицІї»

2. Код за ЄДРПОУ: 32587736
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-

ського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
5. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення
10.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСьКІ 

ІНВЕСТиЦІЇ» прийняте рішення припинити повноваження Голови Наглядо-
вої Ради Онищенко Марини Володимирівни (паспорт серії АВ №849187, 
виданий 19.03.2009р. Козятинським РВ УМВС України в Вінницькій обл.). 
Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та: 0%. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016 р. по 
10.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи здійснено на під-
ставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 
10.04.2017 р.), у зв`язку з затвердженням нової редакції Статуту Товари-
ства, та переобранням Наглядової ради.

10.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСьКІ 
ІНВЕСТиЦІЇ » прийняте рішення припинити повноваження Члена Наглядо-
вої Ради Литвин Катерини Іванівни (паспорт: серія МЕ №198414, виданий 
21.11.2002 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір пакета 
акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Непо-
гашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016 р. по 10.04.2017 р. При-
пинення повноважень посадової особи здійснено на підставі рішення 
річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 10.04.2017 р.), у 
зв`язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, та переобран-
ням Наглядової ради.

10.04.2017р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСьКІ ІН-
ВЕСТиЦІЇ » прийняте рішення припинити повноваження Ревізора Товари-
ства Шайгородського Віктора Григоровича (паспорт серія СН №292500, 
виданий 05.09.1996р. Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Розмір 
пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. 
Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 

протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2013 р. по 10.04.2017 
р. Припинення повноважень посадової особи здійснено на підставі рішен-
ня річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 10.04.2017 р.), у 
зв`язку із закінченням строку на який було обрано.

10.04.2017р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСьКІ ІН-
ВЕСТиЦІЇ» було прийняте рішення обрати на посаду Голови Наглядової 
ради Товариства Онищенко Марину Володимирівну (паспорт серії АВ 
№849187, виданий 19.03.2009р. Козятинським РВ УМВС України в Вінниць-
кій обл.). Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіта-
лі емітента: 0 %. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: спеціаліст з корпоративних правовідносин, старший юрист. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішен-
ня річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 10.04.2017 р.), у 
зв`язку з переобранням Наглядової ради.

10.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСьКІ 
ІНВЕСТиЦІЇ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової 
ради Товариства Литвин Катерину Іванівну (паспорт: серія МЕ № 198414, 
виданий 21.11.2002 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір 
пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: началь-
ник юридичного відділу, член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних 
зборів акціонерів (протокол б/н від 10.04.2017 р.), у зв`язку з переобранням 
Наглядової ради.

10.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСьКІ 
ІНВЕСТиЦІЇ» було прийняте рішення обрати на посаду Ревізора Товари-
ства Шайгородського Віктора Григоровича (паспорт серія СН №292500, ви-
даний 05.09.1996р. Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Розмір паке-
та акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор де-
партаменту контролінгу, Голова ревізійної комісії, Ревізор. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних 
Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 10.04.2017 р.), у зв`язку об-
ранням Ревізора Товариства.

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

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

Генеральний директор Г.а. нагаєвська, 10.04.2017 р. 

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

основні відомості про емітента
Повне найменування – пУБлIЧне аКцIонерне товари-

Ство «артемБУдСервIС»; Код за ЄДРПОУ – 14310767; Міс-
цезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та 
телефон - (044) 486-78-02; Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 10.04.17р.; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
- http://14310767.smida.gov.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності - Аудиторська 
фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аналітик-
Профіт» (22930981). Чергові загальні збори проведені 26.04.16р. Перелік 
питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора. 3. Звiт наглядової 
ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту. 6. Розподiл 
прибутку i збиткiв. Всi питання порядку денного було розглянуто та при-
йнято відповідні рішення. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного не було. Рішення щодо виплати дивідендів за результата-
ми звiтного та попереднього років не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1577 2084

Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

277 1125

Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 1 25
Сумарна дебіторська заборгованість 158 56
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 154
Власний капітал 1428 1396
Статутний капітал 777 777
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

43 11

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

-- --

Поточні зобов'язання і забеспечення 149 688
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

0.0206 0.0354

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

0.0206 0.0354

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

1554131 1554131

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

-- --

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- --

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

-- --

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЮнІСтЬ.» повідомляє, що 29 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
відбудуться загальні збори акціонерів ПРАТ «ЮНІСТь.» за адресою: 65009, 
м. одеса, французький б/р, 54/1.

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2016 рік.

3. Затвердження річної звітності товариства.
4. Затвердження статуту ПРАТ «ЮНІСТь.» у новій редакції.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
Реєстрація акціонерів проводиться 29 травня 2017 року з 09 год. 00 хв. 

до 10 год. 00 хв. при наявності паспорту або документа, що посвідчує осо-
бу. Представникам акціонерів також необхідно мати відповідну довіре-
ність.

Довідки по тел.: (048) 725-64-34.
директор.
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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

товариСтво  
З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ 
«тд «алIанС-мЄдIа», 
34762330, 03115, м. Київ,  
вул. Львiвська, буд. 18, корп. А,
тел.: (044) 4236422

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

12.04.2017

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

alians-media.sm.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Приватне пiдприємство аудитор-
ська фiрма «ПрофАудитЕксперт», 
31651407 

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 підприємства 
(тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 190218 199671
Основні засоби (за залишковою вартістю) 43027 46765
Довгострокові фінансові інвестиції 52093 52093
Запаси 30 486
Сумарна дебіторська заборгованість 19171 21925
Грошові кошти та їх еквіваленти 139 1268
Власний капітал -240966 -190476
Статутний капітал 19050 19050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -260016 -209526
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 226457 209079
Поточні зобов'язання і забезпечення 204727 181068
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 ви-
пусків, 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 для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «лIт», 24245568, 
Дніпропетровська обл., 49000,  
м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 
буд.137 (056) 734-14-16

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

11.04.2017

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

http://id849.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 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

приватне аКцIонерне това-
риСтво «аКцIонерна фIнан-
Сова КомпанIя «СиСтема», 
31776858, Печерський р-н, 01133, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/7 /044/ 369-50-91

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

11.04.2017

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

www.sistema.co.ua.xlsx

вIдКрите аКцIонерне товариСтво 
«лУцЬКе автотранСпортне 

пIдприЄмСтво 10754»
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

ВIДКРиТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «ЛУЦьКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРиЄМСТВО 10754»,  
код 05482280
43020, Волинська обл., , 
м. Луцьк, вул. Рiвненська, 
тел. (0332) 251 072

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

11.04.2017 р.

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

http://atpl10754.wix.com/index

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудитор-
ська фiрма «Київ-Аудит 2000», 
21642796

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

Загальні збори в звітному році 
не проводилися

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

II. основні показники  
фінансово-господарської діяльності підприємства  

(тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8079,5 8445,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4462,2 4777,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3543,4 3565,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,8 44,3
Власний капітал -3449,0 -3242,1
Статутний капітал 411,9 411,9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-8727,7 -8520,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 11528,5 11687,3
Чистий прибуток (збиток) -206,9 -401,5

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   
(044) 5864394
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рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів  

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРиСТВО «ОВРУЦьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРиЄМСТВО 11847», 
03116697, Житомирська обл. Овруцький р-н 11103 м. Овруч вул. Богдана 
хмельницького, 162, 0414843692

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://atpovr11847.emitents.net.ua

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Пре-
стиж», 35169487

5. Інформація про загальні збори: 
22.04.2016 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання поряд-

ку денного: 1. Про обрання робочих органiв загальних зборiв Товариства та 
затвердження регламенту роботи. 2. Звiт директора про результати 
фiнансово — господарської дiяльностi Товариства за 2015р. та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 3. Звiт Наглядової ради 
за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Затверджен-
ня порядку розподiлу прибутку за 2015 рiк та визначення основних 
напрямкiв роботи Товариства на 2016 рiк Вирiшили: 1. Обрати головою 
зборiв — Максименко I.С, секретарем зборiв — Київську Н. П. лiчильну 
комiсiю у складi: Зварич I.О. — голова, Коркушко О.П., Федоренко Т.А. — 
члени. 2. Звiт директора про рехкльтати фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2016 рiк затверджено. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 
2015 рiк затверджено. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк затверджено. 
5. Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк, а саме на покриття 
збиткiв минулих рокiв та затвердити основнi напрямки роботи товариства 
на 2016 рiк. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку ден-

ного не було. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товари-
ства Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались та не 
скликались.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 738 1008
Основні засоби (за залишковою вартістю) 419 538
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 100 139
Сумарна дебіторська заборгованість 104 109
Грошові кошти та їх еквіваленти 110 219
Власний капітал -1849 -1662
Статутний капітал 386 386
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2235 -2048

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 325 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2262 2670
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,12 0,09

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

-0,12 0,09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1542669 1542669
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

- -

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«оврУцЬКе автотранСпортне пIдприЄмСтво 11847»

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 «ФiНАНСОВА КОМПНiя 
«АГРОхОЛДiНГ ПОЛiССя»

2. Код за ЄДРПОУ 34882646
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, Жилянська, 

буд 114, оф. 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0443328941 0443328941
5. Електронна поштова адреса agro2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

agroholdingpolissya.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг 
Полiсся» вiд 09.04.2017 р. було прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Голови наглядової ради Дебрiвного Євгенiя Борисовича, особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному 
капiталi Товариства складає: 0%. Не має не погашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Перебував на посадi з 02.03.2015. Посада вакантна.
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг 
Полiсся» вiд 09.04.2017 р. було прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Члена наглядової ради Стрика Олексiя Володимировича, особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному 
капiталi Товариства складає: 0%. Не має не погашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Перебував на посадi з 02.03.2015.Посада вакантна.
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг 
Полiсся» вiд 09.04.2017 р. було прийнято рiшення про припинення повнова-
жень Члена наглядової ради Стамбовського Олександра Юрiйовича, особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному 
капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Перебував на посадi з 02.03.2015.Посада вакантна.

Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг 
Полiсся» вiд 09.04.2017 р. було прийнято рiшення про припинення по-
вноважень Члена ревiзiйної комiсiї Теслюк Iнни Андрiївни, особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному 
капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 02.03.2015.
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг 
Полiсся» вiд 09.04.2017 р. було прийнято рiшення про припинення по-
вноважень Члена ревiзiйної комiсiї Зiнов'єва Олександра Олександро-
вича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр 
частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не пога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi 
з 02.03.2015.
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг 
Полiсся» вiд 09.04.2017 р. було прийнято рiшення про припинення по-
вноважень Члена ревiзiйної комiсiї Євсеєвої Анни Сергiївни, особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутно-
му капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 02.03.2015.
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг 
Полiсся» вiд 09.04.2017 р. було прийнято рiшення про обрання Ревiзора 
Товариства Попової Сiтлани Володимирiвни з 09.04.2017 р. строком на 
5 рокiв, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр 
частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Займанi посади протягом 
5 рокiв : Бухгалтер, ревiзор.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бойко роман миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «фIнанСова КомпанIя «аГроХолдIнГ полIССя»
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рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: вIдКрите аКцIонерне 
товариСтво «СтаровиЖIвСЬКа родЮЧIСтЬ», 
05487811, Україна Волинська обл. Старовижiвський р-н 44400 смт. Стара 
Вижiвка Незалежностi, 83, 03346 30345

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05487811@emitents.net.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ», 25089923

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори не 
скликалися.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта ма-

лого підприємництва (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 540,4 566,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 536,9 564,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,3 1,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,2 0,7
Власний капітал 97,9 288,9
Статутний капітал 406,3 406,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1073,5 -882,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 442,5 277,8
Чистий прибуток (збиток) -191 -145,5

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 «ФiНАНСОВА КОМПАНiя 
«КРЕДиТ СЕРВiС»

2. Код за ЄДРПОУ 34300166
3. Місцезнаходження 04208, мiсто Київ, проспект Правди, 

будинок 66, офiс 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0443311509 0443311509
5. Електронна поштова адреса office@burokredit.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

burokredit.com

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

II. текст повідомлення
На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 

вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — припинити повноваження Голови Правлiння Товариства Скура-
товського Андрiя Леонiдовича з 10.04.2017 року. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. Посаду займав з 30.04.2013 р. 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в 
статутному капiталi не володiє.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 
вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — обрати Головою Правлiння Товариства Сороку Олексiя Володи-
мировича з 11.04.2017 року. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутнi, часткою в статутному капiталi не володiє, згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала. Обраний на посаду 
до переобрання. Займанi посади протягом 5 рокiв : Заступник директора 

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 
вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства 
— Тимощука Олександра Вiкторовича, посаду займав з 21.11.2014 р. 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в 
статутному капiталi не володiє, згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» вiд 
09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi рiшення 
— припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства — Стрик 
Олексiя Валерiйовича, посаду займав з 20.11.2014 р. Непогашенi судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в статутному капiталi не 
володiє, згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 
вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
— Зiнов’єва Олександра Олександровича, посаду займав з 20.11.2014 р. 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в 
статутному капiталi не володiє, згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала

Протоколом засiдання наглядової ради № 09/04//2017 р. вiд 09.04.2017 р. 
Головатий Сергiй Олександрович — представника акцiонера ТОВАРиСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «ПАРМ ГРУП», обраний Головою 
наглядової ради Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi 

злочини вiдсутнi, часткою в статутному капiталi не володiє, згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала.Займанi посади про-
тягом 5 рокiв : Директор та виконавчий директор.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 
вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — обрати з 09.04.2017 р. строком на три роки члена Наглядової 
ради Товариства Паначову Анжелiка Миколаївна — представник акцiонера 
ТОВАРиСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «ТОЛОН КАПIТАЛ». 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в 
статутному капiталi не володiє, згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала.Займанi посади протягом 5 рокiв: Голова На-
глядової ради.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 
вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — обрати з 09.04.2017 р. строком на три роки члена Наглядової 
ради Товариства — Омельчук Оксану Григорiвну — представника акцiонера 
ТОВАРиСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «ТОЛОН КАПIТАЛ». 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в 
статутному капiталi не володiє, згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала. Займанi посади протягом 5 рокiв: Директор.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 
вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — припинити повноваження Ревiзора — Попової Свiтлани Воло-
дими рiвни, займала посаду з 21.04.2016 р. Посада залишається вакантна. 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в 
статутному капiталi не володiє, згоди на розкриття паспортних даних поса-
дова особа не надавала.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» 
вiд 09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi 
рiшення — припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
— Тимощука Олександра Вiкторовича, посаду займав з 21.11.2014 р. 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в 
статутному капiталi не володiє, згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ФК «КРЕДиТ СЕРВIС» вiд 
09.04.2017 р. (Протокол №09/04/2017 вiд 09.04.2017) були прийнятi рiшення 
— обрати з 09.04.2017 р. строком на три роки члена наглядової ради Голова-
того Сергiя Олександровича — представника акцiонера ТОВАРиСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «ПАРМ ГРУП». Непогашенi судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, часткою в статутному капiталi не 
володiє, згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Займанi посади протягом 5 рокiв : Директор та виконавчий директор.

Наказом ПрАТ «ФК»Кредит Сервiс»» № 1/09/04 вiд 09.04.2017 р. було 
звiльнено Головного бухгалтера Дабiжу Тетяну Миколаївну з 10.04.2017 р . 
в зв'язку з поданою заявою. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутнi, часткою в статутному капiталi не володiє, згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала. Займала посаду з 
25.12.2015 . Посада залишається вакантна.

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 Скуратовський андрiй 

леонiдович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «фIнанСова КомпанIя «Кредит СервIС»
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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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРи-
СТВО «ЕНКО», код ЄДРПОУ 
13367676; 43020, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3; 
телефон ( 0332) 785528

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

11.04.2017

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

enko.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприєм-
ця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності

Приватна аудиторська фiрма 
«Серко», 20135311

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство):
07.04.2016 були проведені річні (чергові)загальні зборів акціонерів емітен-
та, скликані ліквідаційною комісією (комісією з припинення). Участь у збо-
рах прийняли 75,82 % від кількості голосів акціонерів — власників голо-
суючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають 
право брати участь в загальних зборах акціонерів.
Порядок денний :
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
3. Звiт правлiння ПАТ «ЕНКО» про пiдсумки роботи товариства за 2015 
рiк.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт наглядової ради. 
6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження звiтiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї за результа-
тами дiяльностi ПАТ «ЕНКО» у 2015р.
8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради i 
звiту Правлiння.
9. Про закриття дочiрнього пiдрємства ДП ВПФ «Фахiвець» ПАТ «ЕНКО».
10. Вибори членiв Наглядової ради ПАТ «ЕНКО» .
11. Вибори членiв правлiння ПАТ «ЕНКО»
12. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
По питаннях 1,2 порядку денного пропонувалося затвердити Голову,та се-
кретаря зборiв, а також i лiчильну комiсiю. Пропонується: Голова зборiв — 
Домбровська Валентина Феодосiївна. Секретар зборiв — Якимчук Наталiя 
Василiвна. Лiчильна комiсiя в складi: двох чоловiк: Крамар В.М, Кравчук I.В. 
Iнших пропозицiй не надходило. Постанова приймається одноголосно.
По питаннях 3-8 заслухано Звiт правлiння, Звiт ревiзiйної комiсiї, Звiт на-
глядової ради. За наслiдками розгляду звiтiв прийнятi рiшення «За» 100% 
голосiв.
По дев’ятому питанню порядку денного виступила голова правлiння 
Домбровська Валентина Феодосiївна, яка сказала що в зв’язку з збитка-
ми i малими оборотами дочiрнє пiдприємство ДП ВПФ «Фахiвець» ПАТ 
«ЕНКО» потрiбно закрити. Дане питання проголосовано «За» 100% 
голосiв. 

По десятому питанню слухали головного iнженера Шевчука I.П., який за-
пропонував обрати наглядову раду у складi п’яти чоловiк: Супрун Б.Ф., 
Киця О.М., Крамар В.М., Нагаєв В.А., Якимчук Н.В. Дане питання проголо-
совано «За» 100% голосiв.
По одинадцятому питанню порядку денного слухали Матвiйчук Т.О. яка 
запропонувала обрати членiв правлiння в кiлькостi п’яти чоловiк: Домб-
ровська В.Ф., Шевчук I.П., Рибак I.В., Рак О.М., Мельничук Н.Ф. Дане пи-
тання проголосовано «За» 100% голосiв. 
По дванадцятому питанню порядку денного слухали Рибак I.В. яка за-
пропонувала обрати ревiзiйну комiсiю у складi трьох чоловiк: Рос-
тун О.П., Фiлюк Т.В., Овчарук Л.М. Дане питання проголосовано «За» 
100% голосiв.
6. Інформація про дивіденди.:
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 15287 18534
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4558 4885
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3619 2684
Сумарна дебіторська заборгованість 2996 4934
Грошові кошти та їх еквіваленти 2386 4066
Власний капітал 11216 11559
Статутний капітал 11237 11237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -21 322
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4071 6975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01 0

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

-0.01 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44946720 44946720
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках 
від 
статутного 
капіталу

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

0 0

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади домбровська валентина 

феодосiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «енКо»

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «КиївСЬКий доСлIдно-еКСпери-
менталЬний меХанIЧний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 19130857
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-66-79, (044) 463-66-79
5. Електронна поштова адреса: kdemz@emitent.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
ІІ. текст повідомлення 

Дата прийняття рішення: 05.04.2017 року. Найменування уповно-

важеного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні за-
гальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«КиЇВСьКий ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРиМЕНТАЛьНий МЕхАНIЧНий ЗА-
ВОД». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
11.04.2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до змі-
ни: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «КиЇВСьКий ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРиМЕНТАЛьНий МЕхАНIЧНий ЗАВОД». Повне найменуван-
ня акціонерного товариства після зміни: ПРиВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «КиЇВСьКий ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРиМЕНТАЛьНий 
МЕхАНIЧНий ЗАВОД».

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  пшеченко о.Г. 11.04.2017
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Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«елеКтропоБУтприлад», 14312447, 87528 
донецька область Жовтневий район  
м. марiуполь вул. К. лiбкнехта, 97, (0629) 
34-43-98

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

11.04.2017

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

www.wmdonbas.com.ua

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

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «центр аУдит 
СервІС», 24161736

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
12.04.2016р.

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

II. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  11759  11347
Основні засоби (за залишковою вартістю)  8425  9170
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1860  1521
Сумарна дебіторська заборгованість  1223  425
Грошові кошти та їх еквіваленти  105  86
Власний капітал  9599  9232
Статутний капітал  39  39
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  -686  -1537

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  747  747
Поточні зобов'язання і забеспечення  1413  1368
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 22.94109720 -28.25178600

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 22.94109720 -28.25178600

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  37095  37095
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна 
номінальна 
вартість 
у відсотках 
від 
статутного 
капіталу 

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

Голова правлiння ___________ тихонський олександр адамович

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«елеКтропоБУтприлад»

вІдомоСтІ про ЗмІнУ СКладУ поСадовиХ оСІБ 
емІтента.

Публічне акціонерне товариство «Дашківці»
(код за ЄДРПОУ 05527700,  

місцезнаходження: 22363, Вінницька область, Літинський 
район, село Дашківці, вул. Грушевського 1,  

тел./факс 04347 3-24-39,  
електронна поштова адреса dashkivci@emitent.net.ua,  
власний веб-сайт в мережі Інтернет — dashkivci.at.ua)

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
10.04.2017 року в зв’язку із закінченням терміну перебування на по-
саді припинені повноваження:

голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, 
паспорт НЕ 121967 виданий 04.12.1995 року Приморським РВ 
УМВС України в Одеськiй областi, на посаді був 8 років, частка в 
статутному капіталі — 82,57596%, розмір пакета акцій — 
830481,50 грн.;

члена Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича, пас-
порт АА 758072 виданий 21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС Укра-
їни у Вiнницькiй областi, на посаді був 1 рік, частка в статутному ка-
піталі — 0,0115%, розмір пакета акцій — 115,75 грн;

члена Наглядової ради Бельдiй Тетяни Михайлiвни, паспорт АА 
901156 виданий 21.12.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 1 рік, частка в СК — 0,0016%, роз-
мір пакета акцій — 15,75 грн; 

члена Наглядової ради Макогона iвана Васильовича, паспорт АА 
539957 виданий 14.10.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді був 1 рік, частка в статутному капіталі 
— 0.001044%; розмір пакета акцій — 10,50 грн.;

члена Наглядової ради Макогон Наталії Павлівни, паспорт АА 
175943 виданий 27.12.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 1 рік ,частка в статутному капіталі 
— 0.000944%; розмір пакета акцій — 9,50 грн;

Відповідно до рішення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
10.04.2017 року та рiшення Наглядової ради вiд 10.04.2017 року, 

щодо голови Наглядової ради обрані строком на 1 рiк, до наступних 
рiчних зборiв Товариства:

голова Наглядової ради Златов Радослав Миколайович, паспорт 
НЕ 121967 виданий 04.12.1995 року Приморським РВ УМВС України 
в Одеськiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: ди-
ректор СФГ «Балкани»; голова Наглядової ради ПАТ «Дашківці», 
частка в статутному капіталі — 82,57596%, розмір пакета акцій — 
830481,50 грн.; 

член Наглядової ради Тиндик Володимир Миколайович, паспорт 
АА 758072 виданий 21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду: во-
дія, член Наглядової ради ПАТ «Дашкiвцi», частка в статутному капі-
талі — 0,0115%, розмір пакета акцій — 115,75 грн; 

член Наглядової ради Бельдiй Тетяна Михайлiвна, паспорт АА 
901156 виданий 21.12.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: 
бухгалтер ПАТ «Дашківці», член Ревiзiйної комiсiї, член Наглядової 
ради ПАТ «Дашківці», частка в СК — 0,0016%, розмір пакета акцій 
— 15,75 грн; 

член Наглядової ради Макогон iван Васильович, паспорт АА 
539957 виданий 14.10.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: го-
ловний агроном, завідуючий складом, завідуючий током, член прав-
ління, член Наглядової ради ПАТ «Дашкiвцi», частка в статутному 
капіталі — 0.001044%; розмір пакета акцій — 10,50 грн.; 

член Наглядової ради Макогон Наталія Павлівна, паспорт АА 
175943 виданий 27.12.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду: 
пенсіонер, член Наглядової ради ПАТ «Дашкiвцi», частка в статутно-
му капіталі — 0.000944%; розмір пакета акцій — 9,50 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не мають. 

Директор Сидорук Іван Петрович пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе 
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «даШКІвцІ»
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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 ТОВА-

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

ється емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/
investor-relations/documents

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
10.04.2017 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонер-

ного товариства «Альфа-Банк» Павліка Володимира Миколайовича 
(паспорт: НА 363196, виданий Деражнянським РВ УМВС України в 
хмельницькій області 26.06.1997 року) призначено Членом Правління 

Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Спостережної ради 

Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
Пана Павліка Володимира Миколайовича призначено Членом 

Правління в зв'язку з виробничою необхідністю.
Павлік Володимир Миколайович до призначення Членом Правлін-

ня працював на посаді: начальника управління фінансового моніто-
рингу Департаменту комплаєнс контролю з 21.12.2009 року, 16.10.2012 
року переведений на посаду начальника відділу фінансового моніто-
рингу Управління комплаєнс контролю, 11.10.2016 року переведений 
на посаду начальника управління фінансового моніторингу.

Павлік Володимир Миколайович призначений на посаду на неви-
значений строк. 

Пан Павлік Володимир Миколайович непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Пан Павлік Володимир Микола-
йович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

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

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

2. Голова правління  в.в. михайльо
11.04.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «алЬфа-БанК»

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ТРАНС-ВІСМОС». 
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
2) дата, час та місце проведення загальних зборів: 
дата проведення загальних зборів 19.05.2017р., час прове-

дення зборів об 11:00 годині, місце проведення: Україна, 04073, 
м. Київ, вул. Кирилівська, 160, 5 поверх, кабінет Голови нагля-
дової ради.

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: з 10:45 до 11:00

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 15.05.2017р.

5) перелік питань, включених до проекту порядку денного;
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».
3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-

ВІСМОС», затвердження умов цивільно-правових договорів (тру-
дових договорів (контрактів)), що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

4. Про обрання Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».
6) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://tvm.com.ua/publichnaya-informaciya/

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним за 
адресою: Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, 5 поверх, 
кабінет Головного бухгалтера, у робочі дні з 9:00 год. до 14:00 год., 
а в день проведення загальних зборів — за місцем проведення збо-
рів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Головний бухгалтер Стрель-
чук Людмила Іванівна (тел.: (0-44- 467-56-70, 467-56-71, 463-94-29). 
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються 
від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані реко-
мендованим листом за адресою Україна, 04073, м. Київ, вул. Кири-
лівська, 160, не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення.

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «транС-вІСмоС»

річна інформація пат «мікроприлад» за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРиСТВО «МIКРОПРиЛАД», 23887224, вул.Нiщинського, буд.35, 
м. Львiв, Личакiвський, Львівська, 79014, 032 224-04-122. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 12.04.20173. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.microprylad.
bfg.lviv.ua4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Мале приватне підприємство Аудиторська фірма 
«Кронос», 21444899

5. Інформація про загальні збориЗагальні збори акціонерів за на-
слідками фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 року 
не проводились у зв'язку із важким фінансовим становищем підприєм-
ства, а також враховуючи відсутність звернень з вимогою проведення 
зборів вищого органу управління товариства з боку самих акціонерів, 
так і відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової ради, За-
гальні збори акціонерів ПАТ «Мікроприлад» в 2016 календарному році 
не проводились.Питання щодо затвердження річних показників діяль-
ності ПАТ «Мікроприлад» за відповідний календарний період часу 

(2016 рік) буде включене до порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів, які заплановано провести в 2017 календарному році.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника; Період; звітний; попереднійУсього акти-
вів; 19227; 19413Основні засоби (за залишковою вартістю); 6792; 
7244. Довгострокові фінансові інвестиції; 0; 0. Запаси; 7164; 7248. Су-
марна дебіторська заборгованість; 1976; 1920. Грошові кошти та їх 
еквіваленти; 44; 71Власний капітал; 13009; 13185.Статутний капітал; 
10047; 10047. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 2962; 
3138. Довгострокові зобов'язання і забезпечення; 0; 0. Поточні 
зобов'язання і забезпечення; 6218; 6228. Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн); -0,0044; -0,0121. Скоригований чистий прибу-
ток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0; 0. Середньорічна кількість 
простих акцій (шт.); 40187756; 40187756

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду; 
загальна номінальна вартість 0; 0; у відсотках від статутного капіталу 
0;0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів влас-
них випусків протягом періоду 0; 0; 

пат «мікроприлад» 

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «мIКроприлад»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. 
I. Основні відомості про емітента: Повне найменування емітента: 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «райаГро-
пром теХнIКа», код за ЄДРПОУ:03740772, місцезнаходження:13224 
Житомирська обл.-ть, Чуднiвський р-н, с.Вiльшанка, вул. Пушкiна, буд.1, між-
міський код та телефон емітента:(04139) 9-42-49.2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії 10 квітня 2017 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: www.raptvilshanka.emit.in.ua. 4. Товариство з об-
меженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 
33253896, якою проведений аудит фінансової звітності. 5 Черговi загальнi 
збори акцiонерiв проведені 19.04.2016 р. Порядок денний: 1. Обрання Голо-
ви та секретаря Зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Затвердження рiчного 
звiту за 2015 рiк. 4. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Това-
риства за 2015 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради за 2015 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 8. Прийняття рiшення про вчинення зна-
чного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є пред-
метом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної звiтностi товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного були наданi наглядовою радою товариства. По всім питанням по-
рядку денного були прийняті рішення. 6. В звітному та попередньому році 
рішення про виплату дивідендів не приймалось. II.Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  671  559
Основні засоби (за залишковою вартістю)  126  159
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1  2
Сумарна дебіторська заборгованість  41  53
Грошові кошти та їх еквіваленти  503  345
Власний капітал  626  551
Статутний капітал  504  504
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1418  -1493
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  45  8
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.03721210  0.00297700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

0.03721210  0.00297700

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2015472  2015472
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 

- -

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «давидІв», 00852683, вул.Львiвська, 2А, 
с. Давидiв, Пустомитiвський, Львівська, 81151, (032) 2550311

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00852683.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ АКФ «Бізнес Партнери», 37741155

5. Інформація про загальні збори: 20.04.2016, чергові
Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 

акціонерів .
2.Звіт Правління про результати Фінансово-господарської діяльності за 

2015 рік та його затвердження.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії за 2015рік та його затвердження.
5.Прийняття рішення за наслідками звітів органів управління Товари-

ства.
6.Затвердження річного звіту та аудиторського висновку за 2015рік.
7.Про покриття збитку за підсумками діяльності Товариства.

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

дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4025 4258
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1640 1768
Довгострокові фінансові інвестиції 583 583
Запаси 347 185
Сумарна дебіторська заборгованість 786 1062
Грошові кошти та їх еквіваленти 192 159
Власний капітал 3971 4199
Статутний капітал 9060 9060
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5434 -5206
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 54 59
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,0063 0,0049

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

0,0063 0,0049

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 36241040 36241040

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупля-
лись.

пат «ХерСонСЬКий СУдноБУдІвний 
Завод»

повідомлення
про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону

з продажу майна ПАТ «хЕРСОНСьКий СУДНОБУДІВНий ЗАВОД»
у ліквідаційній процедурі

Ліквідатор ПАТ «херсонський суднобудівний завод»  
(код за ЄДРПОУ14308500,юридична адреса - м. херсон, Карантинний 

острів 1) оголошує конкурс з визначення організатора аукціону з 
продажу майна Банкрута в процедурі ліквідації у справі 

№ 923/1062/14.
Критерії відбору організатора аукціону.
Організатор аукціону з продажу майна банкрута повинен:
• Мати право на організацію аукціонів з продажу майна;
• Мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
• Мати відповідні організаційні та технічні можливості для 
забезпечення підготовки та проведення аукціону з продажу майна 
банкрута;
• Не бути заінтересованою особою стосовно банкрута, кредиторів та 
Замовника аукціону;
• Запропонована сума винагороди за організацію аукціону є 
найменшою.
Для участі у конкурсі претендент повинен подати Замовнику:
• Заяву про участь у конкурсі із зазначенням реквізитів, організаційно-
правової форми, відомостей про відсутність (наявність) 
заінтересованості щодо банкрута, кредиторів та замовника аукціону та 
пропозицій, щодо суми винагороди за проведення аукціону;
• Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (при 
наявності) або інших документів, відповідно до яких, претендент має 
право проводити аукціони;
• Довідку, що містить перелік проведених ним аукціонів для 
підтвердження його досвіду роботи з організації аукціонів;
• Довідку про організаційні та технічні можливості для забезпечення 
підготовки та проведення аукціону з наданням відповідних 
підтверджуючих документів, яка повинна містити інформацію про 
наявність: кваліфікованого ліцитатора, фахівця з підготовки та 
проведення аукціонів, відокремлених приміщень для персоналу та 
проведення торгів, обладнаного технічними та комунікаційними 
засобами, в т.ч. камерою для відеозапису ходу торгів, адреси 
електронної пошти та власного веб-сайта в мережі Інтернет, технічні 
характеристики якого повинні відповідати вимогам Закону.
Переможцем конкурсу стає претендент, який має найкращі показники 
по зазначеним вище критеріям.
Телефон для довідок: моб. (067) 301 09 45.
Заяви та документи щодо участі в конкурсі приймаються за адресом: 
02166, м. Київ, вул. Жукова, буд.45 на протязі десяти календарних 
днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
Ліквідатор ПАТ «херсонський суднобудівний завод» Менчак В.В.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «новатор». 2. Код за ЄДРПОУ: 21510691. 
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вУлиця верБова, будинок 8-а. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-74-04, 426-88-77. 5. Елек-
тронна поштова адреса: office@novator.net.ua. 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://21510691.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. текст повідомлення. 
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про змі-

ну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття 
рішення — 10.04.2017р. Зміст такого рішення із зазначенням підстав: пе-
реобрано на ті самі посади ревізора та директора у зв'язку із закін-
ченням терміну, на який вони були обрані. У зв'язку з прийнятим рішен-
ням виникла така інформація: 1. припинено повноваження — ревізор 
восковська милiтiна Сигiзмундiвна (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках — 1,997875 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
07.03.2012. 2. припинено повноваження — директор островська оле-
на леонiдiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках — 55,000008%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.03.2012. 3. обрано (пе-
реобрано на ту саму посаду) — ревізор восковська милiтiна 
Сигiзмундiвна. Строк, на який призначено (обрано) особу — 5 років. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад 
не обіймала. 4. обрано (переобрано на ту саму посаду) — директор 
островська олена леонiдiвна. Строк, на який призначено (обрано) осо-
бу — 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: інших посад не обіймала. 

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

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

2. Найменування посади: 
директор  островська олена леонiдiвна. 11.04.2017

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцIонерне то-
вариСтво «рава-рУСЬКий маСлоЗавод», 00446434, 
Л. Українки, 40, Жовква, Жовківський, Львівська, 80300, (03252) 614-23.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 00446434.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери», 37741155

5. Інформація про загальні збори: Збори в 2016 році не проводились.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2553 2057
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1790 1659
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 169 347
Сумарна дебіторська заборгованість 528 45
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 6
Власний капітал -176 -483
Статутний капітал 300 300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -476 -783
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2729 2540
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,0745 -1,2985
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1,0745 -1,2985

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 285715 285715

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупля-
лись.

рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів 

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

міжміський код та телефон емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «УКрГІпроцУКор», 00334416, вул.Щорса, 31, 
м.Київ, Печерський, 01133, (044) 529-73-56

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДиТ», 22890033

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення: 29.04.2016 року. Кворум зборів: 99,11% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на річних загальних 
зборах: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту робо-
ти зборів. 2. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками звіту наглядової ради. 3. Звіт виконавчого орга-
ну про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначен-
ня основних напрямків діяльності на 2016 рік. 4. Звіт та висновки реві-
зора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвер-
дження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу 
товариства за 2015 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2015 
рік та про порядок виплати дивідендів. 6. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 7. Обрання 
голови та членів наглядової ради Товариства. 8. Прийняття рішення 
про припинення повноважень ревізора Товариства. 9. Обрання ревізо-
ра Товариства. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції, внесення змін та доповнень 
до «Положення по загальні збори акціонерів» та «Положення про на-
глядову раду».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозиції не надходили.

Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоко-

лів лічильної комісії загальних зборів №№2-10: звіт наглядової ради за-
тверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% го-
лосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; 
затвердження звіту та балансу — 100% голосів. Вирішено дивіденди за 
2015 рік не нараховувати — 100% голосів; припинення повноважень 
членів наглядової ради — 100%; обрання головою наглядової ради Огір-
чук Л.Ф. — 100%; обрання членом наглядової ради Костюк Н.Є. — 100%; 
обрання членом наглядової ради Полякову А.Є. — 100%; припинення 
повноважень ревізора — 100%; обрання ревізором товариства Супру-
ненко Л.А. — 100%; внесення змін та доповнень до Статуту товариства 
шляхом викладення його в новій редакції, внесення змін та доповнень 
до «Положення про загальні збори акціонерів» та «Положення про на-
глядову раду» — 100%.

6. Інформація про дивіденди. 
За звітний період та за період, що передував звітному, рішення про 

виплату дивідендів загальними зборами не приймалося, дивіденди не 
нараховувалися.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 13268 10611
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2484 2569
Довгострокові фінансові інвестиції 4362 4362
Запаси 227 263
Сумарна дебіторська заборгованість 729 608
Грошові кошти та їх еквіваленти 3440 1290
Власний капітал 7259 6513
Статутний капітал 3063 3063
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3178 2469
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 6009 4098
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,06 0,05

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

0,06 0,05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12251096 12251096

Цінні папери власних випусків протягом попереднього та звітного пе-
ріодів не викуплялися.
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дата 
вчинення 
дії

Зміни (призначе-
но, звільнено, 

обрано або 
припинено 

повноваження)

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

ня юридичної особи

паспортні дані фізичної особи або ідентифіка-
ційний код за ЄдрпоУ юридичної особи

розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено 

повноваження
Голова комiсiї з припинен-

ня (перетворення)
Ялдiн Iгор Володимирович МТ 362264 16.10.2014 Київський РВ у м. харковi 

ГУ ДМС України в харкiвськiй областi
7.499984

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, було прийнято рiшення про вiдновлення обiгу акцiй Товари-
ства та скасування рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення, що було прийняте загальними зборами товариства 
15.07.2016 року, та оформлене згiдно з протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №2 вiд 15.07.2016 року. В зв'язку з прийняттям даного 
рiшення, було прийняте рiшення про припинення з 07.04.2017 року повноважень Голови комiсiї з припинення (перетворення). Ялдiн Iгор Володимирович 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та обiймав посаду голови комiсiї з припинення (перетворення) АТ «НПК-хОЛДIНГ» з 
15.07.2016 року. На посаду голови комiсiї з припинення (перетворення) замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
07.04.2017 припинено 

повноваження
Член комiсiї з припинення 

(перетворення)
Челобiтчиков Анатолiй 

Вiкторович
МК 392093 25.03.1997 Фрунзенський МВ хМУ 

УМВС України в харкiвськiй областi
0.0

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, було прийнято рiшення про вiдновлення обiгу акцiй Товари-
ства та скасування рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення, що було прийняте загальними зборами товариства 
15.07.2016 року, та оформлене згiдно з протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №2 вiд 15.07.2016 року. В зв'язку з прийняттям даного 
рiшення, було прийняте рiшення про припинення з 07.04.2017 року повноважень членiв комiсiї з припинення (перетворення). Челобiтчиков Анатолiй 
Вiкторович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та обiймав посаду члену комiсiї з припинення (перетворення) АТ «НПК-
хОЛДIНГ» з 15.07.2016 року. На посаду члену комiсiї з припинення (перетворення) замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
07.04.2017 припинено 

повноваження
Член комiсiї з припинення 

(перетворення)
Святенко Галина 

Генрихiвна
ММ 025452 21.10.1998 Московський МВ хМУ 

УМВС України в харкiвськiй областi
7.5

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, було прийнято рiшення про вiдновлення обiгу акцiй Товари-
ства та скасування рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення, що було прийняте загальними зборами товариства 
15.07.2016 року, та оформлене згiдно з протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №2 вiд 15.07.2016 року. В зв'язку з прийняттям даного 
рiшення, було прийняте рiшення про припинення з 07.04.2017 року повноважень членiв комiсiї з припинення (перетворення). Святенко Галина Генрихiвна 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та обiймала посаду члену комiсiї з припинення (перетворення) АТ «НПК-хОЛДIНГ» з 
15.07.2016 року. На посаду члену комiсiї з припинення (перетворення) замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
07.04.2017 обрано Голова Правлiння Ялдiн Iгор Володимирович МТ 362264 16.10.2014 Київський РВ у м. харковi 

ГУ ДМС України в харкiвськiй областi
7.499984

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, було прийнято рiшення про вiдновлення обiгу акцiй Товариства 
та скасування рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення, що було прийняте загальними зборами товариства 15.07.2016 року, 
та оформлене згiдно з протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №2 вiд 15.07.2016 року. Рiшення про обрання Ялдiна Iгоря Володимировича 
головою правлiння Товариства було прийняте у зв'язку з прийняттям загальними зборами рiшення про скасування рiшення про припинення акцiонерного 
товариства шляхом перетворення, припиненням повноважень комсiї з припинення (перетворення) та прийняттям рiшення про обрання правлiння. Рiшення 
оформлене згiдно з протоколом №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ» вiд 07.04.2017 року. Ялдiн Iгор Володимирович не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади голови правлiння АТ «НПК-хОЛДIНГ» та голови комiсiї з 
припинення (перетворення). Ялдiна Iгоря Володимровича обрано на посаду голови правлiння строком на 5 рокiв до 07.04.2022 року.
07.04.2017 обрано Заступник голови 

правлiння
Челобiтчиков Анатолiй 

Вiкторович
МК 392093 25.03.1997 Фрунзенський МВ хМУ 

УМВС України в харкiвськiй областi
0.0

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, було прийнято рiшення про вiдновлення обiгу акцiй Товариства та 
скасування рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення, що було прийняте загальними зборами товариства 15.07.2016 року, та 
оформлене згiдно з протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №2 вiд 15.07.2016 року. Рiшення про обрання Челобiтчикова Анатолiя Вiкторовича 
заступником голови правлiння Товариства було прийняте у зв'язку з прийняттям загальними зборами рiшення про скасування рiшення про припинення 
акцiонерного товариства шляхом перетворення, припиненням повноважень комсiї з припинення (перетворення) та прийняттям рiшення про обрання 
правлiння. Рiшення оформлене згiдно з протоколом №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ» вiд 07.04.2017 року. Челобiтчиков Анатолiй 
Вiкторович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади члена комiсiї з припинення (пере-
творення) АТ «НПК-хОЛДIНГ», заступника голови правлiння АТ «НПК-хОЛДIНГ», директора ТОВ «ДIАМАНТ 2006», директора ТОВ «ВАйЗЕ» та директора 
ТОВ ФIРМА «ДIАНА». Челобiтчикова Анатолiя Вiкторовича обрано на посадузаступника голови правлiння строком на 5 рокiв до 07.04.2022 року.
07.04.2017 обрано Член правлiння Святенко Галина 

Генрихiвна
ММ 025452 21.10.1998 Московський МВ хМУ 

УМВС України в харкiвськiй областi
7.5

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, було прийнято рiшення про вiдновлення обiгу акцiй Товариства та 
скасування рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення, що було прийняте загальними зборами товариства 15.07.2016 року, та 
оформлене згiдно з протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №2 вiд 15.07.2016 року. Рiшення про обрання Святенко Галина Генрихiвна членом 
правлiння Товариства було прийняте у зв'язку з прийняттям загальними зборами рiшення про скасування рiшення про припинення акцiонерного товариства 
шляхом перетворення, припиненням повноважень комсiї з припинення (перетворення) та прийняттям рiшення про обрання правлiння. Рiшення оформлене 
згiдно з протоколом №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ» вiд 07.04.2017 року. Святенко Галина Генрихiвна не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, та протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена комiсiї з припинення (перетворення) АТ «НПК-хОЛДIНГ», члена 
правлiння АТ «НПК-хОЛДIНГ», головного бухгалтера АТ «НПК-хОЛДIНГ», директора ПП «АГРОТРЕйД», заступника директора ТОВ «АНФАНГ» та головного 
бухгалтера ТОВ «СхIД-ЗАхIД». Святенко Галину Генрихiвну обрано на посаду члена правлiння строком на 5 рокiв до 07.04.2022 року.

приватне аКцІонерне товариСтво «нпК-ХолдІнГ»
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 «нпК-ХолдІнГ»

2. Код за ЄДРПОУ – 22624304
3. Місцезнаходження – 61023, Україна, м. харків, вул. Мироносицька, 84

4. Міжміський код, телефон та факс – (057) 731-44-03
5. Електронна поштова адреса – 22624304@sodruzhestvo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.npk.net.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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07.04.2017 припинено 
повноваження

Голова наглядової ради Прiвалов Данiїл 
Геннадiйович

МТ 287287 09.07.2013 Київський РВ у м. харковi 
ГУ ДМС України в харкiвськiй областi

0.000016

Зміст інформації:
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про акцiонернi Товариства» рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, було 
прийнято рiшення про про припинення повноважень Голови наглядової ради. Рiшення оформлене згiдно протоколом №1 рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ». Прiвалов Данiїл Геннадiйович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та обiймав посаду голови 
наглядової ради АТ «НПК-хОЛДIНГ» з 24.03.2014 року. 
07.04.2017 обрано Голова наглядової ради Прiвалов Данiїл 

Геннадiйович
МТ 287287 09.07.2013 Київський РВ у м. харковi 

ГУ ДМС України в харкiвськiй областi
0.000016

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «НПК-хОЛДIНГ», що вiдбулися 07.04.2017 року, прийнято рiшення про обрання на посаду голови наглядової ради 
Товариства Прiвалова Данiїла Геннадiйовича строком на три роки. Рiшення про обрання голови наглядової ради Товариства було прийняте у зв'язку з при-
пиненням повноважень голови наглядової ради Товариства вiдповiдно до ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про акцiонернi Товариства». Прiвалов Данiїл Геннадiйович не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Прiвалов Данiїл Геннадiйович протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови наглядової ради 
АТ «НПК-хОЛДIНГ». Прiвалов Данiїл Геннадiйович є акцiонером Товариства, та володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000016%.

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

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

2. Голова комісії з припинення(перетворення)
ат «нпК-ХолдІнГ»    ______________              І.в. ялдін
                                            (підпис)          (ініціали та прізвище керівника)
                М. П.                                                  07.04.2017                 (дата)

повІдомлення
про можливість реалізації переважного права на придбання акцій 

додаткової емісії 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«вироБниЧо-КомерцІйна фІрма «леСя» 
ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ВиРОБНиЧО-КОМЕРЦІйНА 

ФІРМА «ЛЕСЯ», код за ЄДРПОУ 00309097, місцезнаходження: 11708, Жи-
томирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а 
(надалі — Товариство) повідомляє, що річними загальними зборами акціо-
нерів Товариства, які відбулись 05.04.2017 р., прийнято рішення про збіль-
шення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вне-
сків з 131 844,00 грн. (Сто тридцять одна тисяча вісімсот сорок чотири 
гривні 00 копійок) до 4 000 000,00 грн. (Чотирьох мільйонів гривень 00 копі-
йок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 
967 039 (Дев’ятсот шістдесят сім тисяч тридцять дев’ять) штук номіналь-
ною вартістю 4,00 грн. (Чотири гривні 00 копійок) за одну акцію на загальну 
суму 3 868 156,00 грн. (Три мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч сто 
п’ятдесят шість гривень 00 копійок).

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом при-
ватного розміщення акцій.Ринкова вартість акцій становить 12,10 грн. (Два-
надцять гривень 10 копійок) за одну акцію.Ціна розміщення акцій 12,10 грн. 
(Дванадцять гривень 10 копійок) за одну акцію, що є вищою за номінальну 
вартість — 4,00 грн. (Чотири гривні 00 копійок) за одну акцію. Акціонер — 
власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати роз-
міщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій 
пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості прос-
тих акцій Товариства станом на 05.04.2017 р.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери в 

строк з 26.05.2017р. по 16.06.2017р. включно повинні подати на ім’я Дирек-
тора Товариства, письмову заяву про придбання акцій, яка складена укра-
їнською мовою, засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи 
заявника — юридичної особи, скріпленим печаткою заявника — юридичної 
особи, в якій зазначається повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, банківські та інші реквізити юридичних осіб, кількість акцій що ним 
придбаваються. Заявник — фізична особа вказує в заяві прізвище, ім'я, по 
батькові, місце проживання та кількість акцій, що ним придбаваються.

Заяви на придбання акцій подаються особисто заявником, уповноваже-
ною ним особою за дорученням або надсилаються поштою на адресу То-
вариства. 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на при-
дбання акцій, повинні з 26.05.2017 по 16.06.2017 включно, сплатити грошо-
вими коштами повну вартість акцій за ціною розміщення, на придбання 
яких вони подали заяву. Грошові кошти в національній валюті перерахову-
ються на рахунок Товариства: 

Рахунок в національній валюті:
Найменування банку: філія АТ «Укрсиббанк», 
МФО 351005, 
Номер поточного рахунку: 2600553932100.
Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Директор видає 

письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 
5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не 
пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов’язання 
Товариства про продаж відповідної кількості акцій може бути видано акціо-
неру за місцезнаходженням Товариства або надіслано поштою (за прохан-
ням акціонера) в межах вищезазначеного строку.

директор прат «вКф «леСя»  т.м.Кондратюк

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
«СтраХова КомпанIя 
«амалЬтея»

2. Код за ЄДРПОУ 25017527
3. Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 

20-А, оф.23
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 248-12-96 (044) 248-12-97
5. Електронна поштова адреса jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.amaltea.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення Рішенням річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) припинено повноваження Голови 
Наглядової ради вотченікова максима віталійовича 11.04.2017 року. 
Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку повноважень та необхідністю 
надати повноваження Наглядовій раді на наступний термін. Володіє 5% в 
статутному капіталі емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 28.04.2014 р. — 11.04.2017 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
11.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Семенюка 
ярослава Сергійовича 11.04.2017 року. Рішення прийнято у зв’язку із закін-

ченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження Наглядовій 
раді на наступний термін. Особа є представником акціонера ТОВ «ЕКВIТАЛь», 
що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 94,99512%. Семенюк Я.С. 
не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 28.04.2014 р. — 11.04.2017 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 
року) обрано Головою Наглядової ради вотченікова максима віталійовича. 
Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. 
Володіє 5% в статутному капіталі емітента. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ПрАТ «АКТиВ-СТРАхУВАННЯ», 
Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «АМАЛьТЕЯ», виконавчий директор ТОВ 
«СМОБАйЛ ГРУП», директор ТОВ ФК «МОТУС АНТЕ».

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
11.04.2017 року) обрано Членом Наглядової ради Семенюка ярослава Сер-
гійовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропо-
зицій акціонерів. Особа є представником акціонера ТОВ «ЕКВIТАЛь», що воло-
діє часткою в статутному капiталi емiтента: 94,99512%. Семенюк Я.С. не надав 
згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який при-
значено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: Директор ТОВ «СМОБАйЛ», директор ТОВ «СМОБАйЛ ГРУП», ди-
ректор ТОВ «АРК Н», Член Наглядової ради ПрАТ «СК «АМАЛьТЕЯ».
3. підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. 
Голова правлiння Бурик Сергій Олександрович.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дУнаЄвецЬКе пІдприЄмСтво «СІлЬГоСптеХнІКа», 

надалі — Товариство, (місцезнаходження: 32400, хмельницька область, 
м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, код за ЄДРПОУ — 05519149) допов-
нює повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 
хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, в приміщенні 
актового залу, наступними питаннями порядку денного та основними по-
казниками фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 — 
2016 роки. Перелік питань, що додатково включені до порядку денного, 
разом з проектом рішень щодо кожного з питань:
№ 
з/п Питання порядку денного Проект рішення

19. Звіт Правління Товариства 
про результати фінансово-
господарської діяльності 
Товариства у 2011-2015 
роках.

19.1. Визнати діяльність Товариства у 
2011-2015 роках задовільною. 
19.2. Затвердити звіт Правління 
Товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 роки. 

20. Звіт Наглядової ради Товари-
ства про роботу у 2011-2015 
роках.

20. Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 роки. Діяльність Наглядової ради 
Товариства визнати задовільною.

21. Звіт та висновок Ревізійної 
комісії Товариства про робо-
ту за 2011-2015 рік.

21. Затвердити звіт та висновки 
Ревізійної комісії Товариства за 
2011-2015 роки.

22. Затвердження річного звіту 
та балансу Товариства за 
2011-2015 роки.

22. Затвердити річний звіт Товариства 
за 2012-2015 роки та баланси станом 
на 31.12.2011р.,31.12.2012р., 
31.12.2013р., 31.12.2014р., 
31.12.2015р. 

23. Про затвердження порядку 
розподілу прибутку, строку та 
порядку виплати частки 
прибутку (дивідендів), 
визначення порядку 
покриття збитків Товариства 
за підсумками діяльності у 
2011-2015 роках.

23.1.Затвердити наступний порядок 
розподілу прибутку за результатами 
фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Дунаєвецьке підприємство «Сіль-
госптехніка» за 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 роки: отриманий прибуток напра-
вити на поповнення резервного капіта-
лу Товариства для фінансування рекон-
струкції, впровадження нової техніки та 
технічного переозброєння Товариства. 
23.2. Дивіденди акціонерам ПАТ 
«Дунаєвецьке підприємство «Сільгосп-
техніка» за результатами фінансово-
господарської діяльності ПАТ 
«Дунаєвецьке підприємство «Сільгосп-
техніка» за 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 роки не нараховувати і не 
виплачувати.

24. Про затвердження значних 
правочинів, укладених Това-
риством у 2011-2015 роках.

24. В зв`язку з відсутністю значних 
правочинів, укладених Товариством у 
2011-2015 роках, питання 24 порядку 
денного не розглядати.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2010-2016 роки (тис. грн.). 

Наймену-
вання 
показника 

період (роки)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього 
активів  2582 2596 2595 2589 2886 2886 3159

Основні 
засоби  2336 2130 2082 2113 2305 2452 2548

Довгостро-
кові 
фінансові 
інвестиції  

0 0 0 0 0 0 0

Запаси 59 214 261 256 51 50 60
Грошові 
кошти та їх 
еквіваленти 

0 0 0 0 0 1 7

Нерозподі-
лений 
прибуток 

0 0 0 0 0 0 0

Власний 
капітал 2523 2483 2381 2339 2331 2355 2418

Статутний 
капітал 784 784 784 784 784 784 784

Довгостро-
кові зобов'я-
зан ня 

0 0 0 0 0 0 0

Поточні зо-
бо в'я зан ня 59 113 214 250 283 531 741

Чистий 
прибу ток 
(збиток)

-211 -40 -102 -41 -8 24 63

Середньо-
річна 
кількість 
акцій (шт.) 

3134880 3134880 3134880 3134880 3134880 3134880 3134880

Кількість 
власних 
акцій, 
викуплених 
протягом 
періоду 
(шт.) 

0 0 0 0 0 0 0

З а г а л ь н а 
сума коштів, 
витрачених 
на викуп 
власних ак-
цій протягом 
періоду 

0 0 0 0 0 0 0

Чисельність 
працівників 
на кінець пе-
ріоду (осіб) 

10 10 10 9 10 15 15

Усього 
активів 2582 2596 2595 2589 2614 2886 3159

наглядова рада товариства

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «трУББУдІндУСтрІя»,
код за ЄДРПОУ 05533066, місцезнаходження: 03045, м. Київ, Столич-

не шосе, 100, тел/факс (044)2595415, ел.адреса: jurist@forumparkplaza.
com.ua, сторінка в мережі Інтернет: trubbud.kiev.ua, повідомляє про ви-
никнення особливої інформації емітента про зміну складу посадових 
осіб. Рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 (протокол №1 від 
11.04.2017) у зв’язку з перевиборами Наглядової ради діючий склад На-
глядової ради у кількості 3-х осіб без змін у персональному складі пере-
обрано (припинено повноваження і обрано повторно) та обрано 2-х но-
вих членів Наглядової ради строком на 3 роки. Відтак, зборами обрано 
такий склад Наглядової ради: 1. Голова — Маркевич Ольга 
Олександрiвна. Обрана повторно. Займає посаду з 25.04.2012. Частки в 
статутному капіталі емітента не має. Є представником акціонера — фі-
зичної особи, що має частку в статутному капіталі понад 10%. Пенсіо-
нер, на інших підприємствах не працює, інших посад не займає. 2. Член 
— Дробязко Юрій Геннадійович. Обраний повторно. Займає посаду з 
01.07.2006. Акціонер, має частку у розмірі 2345634,00 грн. — 32,7077% 
статутного капіталу — 3350907 акцій. Попередні посади: з 2009 р. до 
сьогодні основне місце роботи — ПрАТ «УВК Україна» (код ЄДРПОУ 
36449095, адреса: вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Київська обл., 
08132), технічний директор; з 2007 р. до сьогодні — ПАТ «ВЕРК», Голова 
Наглядової ради. 3. Член — Богданьок Олександр Дмитрович. Обраний 
повторно. Займає посаду з 19.08.2002. Акціонер, має частку в статутно-

му капіталі у розмірі 0,7 грн. — 1 акція. Попередні посади: з 08.2013 до 
сьогодні основне місце роботи — комерційний директор ТОВ «Славу-
тич» (код ЄДРПОУ 31088148, адреса: Столичне шосе, 100, м. Київ, 
03045). 4. Член — Бабенко Павло Володимирович. Обраний вперше. 
Частки в статутному капіталі емітента не має. Є представником акціоне-
ра — фізичної особи, що має частку понад 10%. Попередні посади: 
01.11.2014 — 07.04.2015 — начальник охорони ТОВ «Аккорда», 
08.04.2015 — 30.11.2015 — начальник охорони ФОП Кузнєцов Ю.В., 
01.12.2015 — 31.12.2016 — начальник охорони ТОВ «Аккорда», з 
01.01.2017 до сьогодні — начальник охорони ФОП Рибак О.В. (ІПН 
2518612319) — основне місце роботи. 5. Член — Віленська Світлана 
Олександрівна. Обрана вперше. Частки в статутному капіталі емітента 
не має. Є представником акціонера — фізичної особи, що має частку 
понад 10%. Попередні посади: 23.01.2008 — 04.05.2015 — начальник 
відділу кадрів ТОВ «Спецмонтажприлад», 05.05.2015 — 17.02.2016 — 
начальник відділу кадрів КФ ТОВ «Спецмонтажприлад», 19.02.2016 — 
31.12.2016 — фахівець ТОВ «Аккорда», 01.01.2017 — 15.02.2017 — фа-
хівець ФОП Потанський О.О., з 16.02.2017 до сьогодні — фахівець ФОП 
Вернигора В.А. (ІПН 2469618547). Усі перелічені посадові особи не ма-
ють непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, дозволу 
на розкриття паспортних даних не надали. Голова Правління Марчен-
ко О.З. підтверджує достовірність інформації та визнає, що несе відпо-
відальність згідно з законодавством.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «трУББУдІндУСтрІя»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«виШнІвСЬКий ливарно-КовалЬСЬКий 

Завод»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ВиШНІВСьКий ЛиВАРНО-

КОВАЛьСьКий ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження 
— 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ло-
моносова, 1. Телефон (факс) — (04598) 7-22-62. Електронна поштова 
адреса — vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — www.vlkz.
com.ua. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 07.04.17р., відбулися наступні 

зміни в складі посадових осіб:
2.1. Достроково припинені повноваження членів наглядової ради, які 

перебували на посаді 1 рік: ДАхК «Артем», код ЄДРПОУ 14307699, розмір 
пакета акцій — 51,00005%; Грищенко Марини Анатоліївни, пакетом акцій 
не володіє; Смаля Станіслава Миколайовича, пакетом акцій не володіє.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради представники ак-
ціонера ДАхК «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699, розмір пакета акцій — 
51,00005%): Карпенко Антон Миколайович, пакетом акцій не володіє, інші 
посади, які обіймав протягом останніх 5 років — ПАТ «Геркулес» — головний 
інженер, ДАхК «Артем» — заступник директора департаменту, т.в.о. прези-
дента Компанії-голови правління; Смаль Станіслав Миколайович, пакетом 
акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років — ДАхК 
«Артем» — президент Компанії-голова правління, почесний президент; Гри-
щенко Марина Анатоліївна, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обій-
мала протягом останніх 5 років — ДАхК «Артем», віце-президент.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних. Рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб.

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

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

директор  Баєв С.о., 07.04.17р.

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «IнвеСтицIйна 

БУдIвелЬна КомпанIя «артем»
річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

основні відомості про емітента
Повне найменування — ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «IНВЕСТиЦIйНА БУДIВЕЛьНА КОМПАНIЯ 
«АРТЕМ»; Код за ЄДРПОУ — 33566130; Місцезнаходження — 
07443, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Калинiвка, 
вул. Iгорева, 15; міжміський код та телефон — (044)481-26-36; Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії — 10.04.17р; Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію — 
http://ibk.pat.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності — Аудиторська 
фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аналітик-
Профіт» (22930981).

основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 94548.7 96196.1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 7.0
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Виробничі запаси 70055.3 70055.3
Сумарна дебіторська заборгованість 17861.2 19638.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 84.0 35.0
Власний капітал 10131.2 10128.6
Статутний капітал 6300.0 6300.0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

3831.2 3828.6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 83132.7 84778.8
Поточні зобов'язання і забезпечення 1284.8 1288.7
Чистий прибуток (збиток) 2.6 2.5

рІЧна ІнформацІя емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

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

пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво КиївСЬКе 
автотранСпортне 
пIдприЄмСтво 13068», 
05475191, вул.Механізаторів, буд.2, 
м. Київ, Солом'янський, 03035, Україна, 
(044) 585-42-08

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

10.04.2017

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

www.kievavtotransp.com.ua

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

ПРиВАТНЕ ПІДПРиЄМСТВО «АУДи-
ТОРСьКА ФІРМА «АРАМА», 25409247

5. Інформація про загальні збори 
Загальні збори не скликались в зв’язку з тим, що на підприємстві продо-

вжується процедура ліквідації. Рішення про ліквідацію прийнято позачерго-
вими Загальними зборами акціонерів 12.12. 2013 року Протокол №19.

6. Інформація про дивіденди 
Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 972 972
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 828 828
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -7146 -7057
Статутний капітал 983 983
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6163 -6074
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 7135 7046
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

0 0

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

0 0

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

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

2. текст повідомлення
Загальними зборами 07.04.17р. прийнято рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів виготов-
лення продукції на граничну сукупну вартість 50000 тис. грн. Вартість активів 
за даними останньої річної фінансової звітності — 12347 тис. грн. Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності — 404,96 %. Загальна кількість голо-
суючих акцій — 1350424 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах — 994742 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення — 994742 шт., «проти» — 0 шт.

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

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

директор  Баєв С.о., 07.04.17р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«виШнІвСЬКий ливарно-КовалЬСЬКий 

Завод»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ВиШНІВСьКий ЛиВАРНО-

КОВАЛьСьКий ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження 
— 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ло-
моносова, 1. Телефон (факс) — (04598) 7-22-62. Електронна поштова 
адреса — vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — www.vlkz.
com.ua. Вид особливої інформації — відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність.

2. текст повідомлення
Загальними зборами 07.04.17р. прийнято рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вар-
тість активів за даними останньої річної фінансової звітності — 10144 тис. 
грн. Загальна кількість голосуючих акцій — 1350424 шт., кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 994742 
шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вартість 
послуг — 190,5 тис. грн. Співвідношення* — 1,88 %; кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 840874 шт., «проти» 
— 0 шт.; 2) Ринкова вартість майна — 7046,7 тис. грн. Співвідношення* 
— 69,47%. кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення — 109878 шт., «проти» — 0 шт.; 3) Ринкова вартість послуг — 
264,6 тис. грн. Співвідношення* — 2,61 %; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення — 109878 шт., «проти» — 0 шт.; 
3) Ринкова вартість послуг — 1559,9 тис. грн. Співвідношення* — 15,38 %; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 
109878 шт., «проти» — 0 шт.

* — Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

директор  Баєв С.о., 07.04.17р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗдолБУнІвСЬКий Завод 

плаСтмаСовиХ вироБІв «ІСКра»
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 «ЗДОЛБУНІВСьКий ЗАВОД ПЛАСТМАСОВих ВиРОБІВ «ІСКРА»
2. Код за ЄДРПОУ: 02971570
3. Місцезнаходження: 35705 м.Здолбунів С.Наливайка,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03652)2-26-02 (03652)2-26-03
5. Електронна поштова адреса: iskra@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів Приватного акціонерного товари-

ства «Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іскра» від 07 квітня 
2017 року протокол №1 прийнято рішення про виплату девідендів.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання девіден-
дів 15 червня 2017 року.

Розмір девідендів, що підлягають виплаті, згідно рішення зборів 345154 
грн. із розрахунку 0,38 грн. на одну просту належну акціонеру акцію.

Строк виплати девідендів до 04 жовтня 2017 року.
Спосіб виплати девідендів: грошовими коштами безпосередньо акціо-

нерам.
Порядок виплати девідендів: виплата девідендів здійснюється части-

нами всім акціонерам, що мають право на отримання девідендів.
ІIІ. підпис

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

Голова правління  фурманчук володир Іванович

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 «МІСьКІ ІНВЕСТиЦІЇ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32587736
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-

ківського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
5. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: misinvest.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

10.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСьКІ 
ІНВЕСТиЦІЇ» прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення 
Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного 
року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних право-
чинів, у тому числі, але не виключно правочинів про передачу майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших 
договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) 
Товариства, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що 
діють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів 
купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу нерухомого майна; 
договорів про відчуження основних фондів та іншого майна Товариства 
(в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та 
іншого рухомого майна); договорів (контрактів) про довгострокову (на 
три і більше років) оренду (найм) основних фондів та іншого майна това-
риства (в тому числі нерухомого та транспортних засобів); договорів 
купівлі-продажу цінних паперів; договорів на придбання корпоративних 
прав на участь в інших підприємницьких, господарських товариствах та 
підприємствах, у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших 
підприємницьких, господарських товариств та підприємств майна, що 
належить акціонерному товариству; договорів купівлі-продажу, міни, фі-

нансової допомоги; кредитних договорів з банківськими установами, до-
даткових договорів/угод до вже укладених договорів; договорів про на-
дання послуг та/або виконання робіт, страхування, оренди та інших 
договорів щодо права користування, договорів на банківське обслугову-
вання, угод, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів), за 
якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін гра-
ничною сукупною вартістю 934720 тис.грн. При цьому вчинення такого 
(таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у 
майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/змен-
шення вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, 
а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. 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 Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними збо-
рами; погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товари-
ства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, 
тощо; надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на 
укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами 
органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті 
Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма зміна-
ми та доповненнями до них. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 467360 тис.грн. Співвідношення гранич-
ної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -200. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 249806950 шт. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 200463314 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 200463314 
штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0 (нуль) штук.

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

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

Генеральний директор  Г.а.нагаєвська, 10.04.2017 р. 

приватне аКцІонерне товариСтво «мІСЬКІ ІнвеСтицІї»
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ШоСтКинСЬКий Завод ХIмIЧниХ 

реаКтивIв»
повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРи-
СТВО «ШОСТКиНСьКий ЗАВОД хIМIЧНих РЕАКТиВIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05761264
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Щербакова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 2 04 12 05449 2 04 12
5. Електронна поштова адреса: yurist@shzhr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://shzhr.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР» (протокол № 1/2017) 
10.04.2017 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не однора-
зово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а 
саме: — ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного 
правочину, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства; — ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 25 %, але менша нiж 50 % 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства; — ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину, становить 50 % i бiльше вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства; — значних правочинiв, предметом 
яких є (якi за своїм характером направленi на): одержання Товариством у 
будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання 
Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення 
кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх 
осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для за-
безпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-
яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Това-
риства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або 
iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, 
зокрема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, за-
стави та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом на-
ступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Това-
риства та/або будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, 
правочинiв; — значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм харак-
тером направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого 
та/або нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немай-
нових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, 
купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, 
правочинiв; — значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм харак-
тером направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання по-
слуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну 
дiяльнiсть, пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо 
реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та 
iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв; — будь-яких правочинiв 
щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних Правочинiв або 
розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв.Гранична сукупна 
вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з усiма можливими 
змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прий-
няття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 1 000 000 000 
(один мiльярд ) гривень.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi — 47414 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi — 2109 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй — 2479552 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах — 1 849 855 шт. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: 
«за» — 1 849 855 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцiй) «проти» — 0 голосiв (або 0 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) 
«утримались» — 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй). Рiшення прий нято одноголосно.

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

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

Голова правління  Бугаков Сергiй Iванович, 
11.04.2017 р. 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «довБиШавтотранС». 2. Код за ЄДРПОУ 
13561208 3. Місцезнаходження 12724, Житомирська обл., Баранiвський 
район, смт. Довбиш Бикiвське Шосе, буд. 3. 4. Міжміський код, телефон 
04144 51217, факс вiдсутнiй. 5. Електронна поштова адреса dovbavtotr@
emzvit.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації www.dovbautotrans.
com.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із закінченням терміну обрання 11.04.2017 р. припинені по-

вноваження:
- голови, члена Ревізійної комісії Полiковського Володимира 

Станiславовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.00040 %. На посаді голови, члена Ревізійної комісії перебував з 
11.04.2012 р. Замість вищевказаної особи на дану посаду нікого не при-
значено, так як обрання Ревізійної комісії є виключною компетенцією за-
гальних зборів акціонерів, новий склад Ревізійної комісії буде обрано за-
гальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних;

- члена Ревізійної комісії Шимановської Алiни Володимирiвни, яка не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На посаді члена Ревізій-
ної комісії перебувала з 11.04.2012 р. Замість вищевказаної особи на дану 
посаду нікого не призначено, так як обрання членів Ревізійної комісії є ви-
ключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад Ревізій-
ної комісії буде обрано загальними зборами акціонерів. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних;

- члена Ревізійної комісії Купчинського Вадима Анатолiйовича, який не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На посаді члена Ревізій-
ної комісії перебував з 11.04.2012 р. Замість вищевказаної особи на дану 
посаду нікого не призначено, так як обрання членів Ревізійної комісії є ви-
ключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад Ревізій-
ної комісії буде обрано загальними зборами акціонерів. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних;

- голови правління Товариства Полiковського Володимира Володими-
ровича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
4.00000 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На посаді голови правління перебував з 11.04.2012 р. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних;

- члена правління Товариства Купчинського Анатолiя йосиповича, який 
не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена правління пе-
ребував з 11.04.2012 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних;

- члена правління Товариства Кривенчук Ганни Станiславiвни, яка во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00040 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді чле-
на правління перебувала з 11.04.2012 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №1 
від 11.04.2017 р.) 11 квітня 2017 року обрано:

- Полiковського Володимира Володимировича головою правління То-
вариства строком на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 4.00000 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 5 років — директор. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних;

- Купчинського Анатолiя йосиповича членом правління Товариства 
строком на 5 років. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю, інших посад не 
обіймав. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них;

- Кривенчук Ганну Станiславiвну членом правління Товариства стро-
ком на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00040 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років 
— головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

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

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

2. Голова правління  полiковський володимир володимирович
11.04.2017 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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРи-
СТВО «ШОСТКиНСьКий ЗАВОД хIМIЧНих РЕАКТиВIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05761264
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Щербакова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 2 04 12 05449 2 04 12
5. Електронна поштова адреса: yurist@shzhr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти повноваження голови ревiзiйної комiсiї Найденкової Галини Остапiвни. 
Iнформацiя про посадову особу:Найденкова Галина Остапiвна, паспорт 
МА 057549 виданий 19.03.1996 Шосткинським МВ УМВС України в 
Сумськiй областi. Володiє 23 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 
0.0008 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом яко-
го Найденкова Галина Остапiвна перебувала на посадi: з 12.04.2016 р. 
по 10.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти повноваження члена ревiзiйної комiсiї Прохоренка Вiктора Борисови-
ча. Iнформацiя про посадову особу: Прохоренко Вiктор Борисович, пас-
порт МА 057498 виданий 20.03.1996р. Шосткинським МВ УМВС України в 
Сумськiй областi. Володiє 21 акцiєю, розмiр пакета акцiй становить 
0.0007 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом яко-
го перебував на посадi: з 12.04.2016 р. по 10.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти повноваження члена ревiзiйної комiсiї Почеми Галини Миколаївни.
Iнформацiя про посадову особу: Почема Галина Миколаївна, паспорт МА 
332690 виданий 02.10.1997р. Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй 
областi. Володiє 7 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.0002 %. 
Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», 
протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала 
на посадi: з 12.04.2016 р. по 10.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): обрати 
членом ревiзiйної комiсiї Найденкову Галину Остапiвну. Строк на який 
обрано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Найденкова Галина 
Остапiвна, паспорт МА 057549 виданий 19.03.1996р. Шосткинським МВ 
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 23 акцiями, розмiр пакета 
акцiй становить 0.0008 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала Найденкова Галина Остапiвна протягом останнiх п'яти рокiв — 
Заступник головного iнженера — начальник технiчного вiддiлу ПАТ 
«ШЗхР».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): обрати 
членом ревiзiйної комiсiї Прохоренка Вiктора Борисовича.Строк на який 
обрано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Прохоренко Вiктор 
Борисович, паспорт МА 057498 виданий 20.03.1996р. Шосткинським МВ 
УМВС України в Сумськiй областi.Володiє 21 акцiями, розмiр пакета акцiй 
становить 0.0007 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непога-

шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймав Прохоренко Вiктор Борисович протягом останнiх п'яти рокiв — 
Заступник генерального директора з загальних питань ПАТ «ШЗхР», За-
ступник генерального директора з режиму ТОВ «Фармхiм».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): обрати 
членом ревiзiйної комiсiї Почему Галину Миколаївну. Строк на який об-
рано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Почема Галина Микола-
ївна, паспорт МА 332690 виданий 02.10.1997р. Шосткинським МВ УМВС 
України в Сумськiй областi. Володiє 7 акцiями, розмiр пакета акцiй стано-
вить 0.0002 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у пер-
сональному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала Почема Галина Миколаївна протягом останнiх п'яти рокiв — 
Провiдний економiст з працi ПАТ «ШЗхР».

Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «ШЗхР», на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР» вiд 10.04.2017 р., прийнято рiшення 
10.04.2017 року (протокол № 1/04/2017 вiд 10.04.2017р.): обрати Голо-
вою ревiзiйної комiсiї Найденкову Галину Остапiвну. Строк на який обра-
но — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Найденкова Галина 
Остапiвна, паспорт МА 057549 виданий19.03.1996р. Шосткинським МВ 
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 23 акцiями, розмiр пакета 
акцiй становить 0.0008 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала Найденкова Галина Остапiвна протягом останнiх п'яти рокiв — 
Заступник головного iнженера — начальник технiчного вiддiлу ПАТ 
«ШЗхР»».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товари-
ства «Шосткинський завод хiмiчних реактивiв» повноваження голови 
правлiння Бугакова Сергiя Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: 
Бугаков Сергiй Iванович, паспорт МА 491985 виданий 13.07.1998 Шост-
кинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 462464 акцiями, 
розмiр пакета акцiй становить 15.5398 %. Пiдстава прийняття рiшення та 
обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 
року . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Бугаков Сергiй Iванович перебував на посадi: 
5 рокiв 11 мiсяцiв. На посаду Голови правлiння, замiсть Бугакова Сергiя 
Iвановича, нiкого не призначено (не обрано), в зв'язку з утворенням 
одноосiбного виконавчого органу.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товари-
ства «Шосткинський завод хiмiчних реактивiв» повноваження першого 
заступника голови правлiння, члена правлiння Кошеля Валерiя 
Юрiйовича. Iнформацiя про посадову особу: Кошель Валерiй Юрiйович, 
паспорт МА 529817 виданий 08.09.1998 Шосткинським МВ УМВС України 
в Сумськiй областi. Володiє 5 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 
0.0002 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом яко-
го Кошель Валерiй Юрiйович перебував на посадi: 5 рокiв 11 мiсяцiв.На 
посаду Першого заступника голови правлiння, члена правлiння, замiсть 
Кошеля Валерiя Юрiйовича, нiкого не призначено (не обрано) в зв'язку з 
утворенням одноосiбного виконавчого органу.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товари-
ства «Шосткинський завод хiмiчних реактивiв» повноваження члена 
правлiння Коваленко Наталiї Анатолiївни. Iнформацiя про посадову 
особу:Коваленко Наталiя Анатолiївна, паспорт МА 249216 виданий 
22.01.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 
0 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0 %. Пiдстава прийняття рiшення 
та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 
10.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
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ни не має. Строк, протягом якого Коваленко Наталiя Анатолiївна пере-
бувала на посадi: 5 рокiв 11 мiсяцiв.На посаду члена правлiння, замiсть 
Коваленко Наталiї Анатолiївни , нiкого не призначено (не обрано) в 
зв'язку з утворенням одноосiбного виконавчого органу.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припинити 
з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства 
«Шосткинський завод хiмiчних реактивiв» повноваження члена правлiння 
Кадрик Надiї Iванiвни. Iнформацiя про посадову особу:Кадрик Надiя 
Iванiвна, паспорт МА 559097 виданий 18.11.1998 Шосткинським МВ УМВС 
України в Сумськiй областi. Володiє 14 акцiями, розмiр пакета акцiй стано-
вить 0.0005 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у пер-
сональному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк, протягом якого 
Кадрик Надiя Iванiвна перебувала на посадi: 5 рокiв 11 мiсяцiв.На посаду 
члена правлiння, замiсть Кадрик Надiї Iванiвни , нiкого не призначено (не 
обрано) в зв'язку з утворенням одноосiбного виконавчого органу.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припинити 
з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства 
«Шосткинський завод хiмiчних реактивiв» повноваження члена правлiння 
Макарова Олександра Володимировича. Iнформацiя про посадову особу: 
Макаров Олександр Володимирович, паспорт МА 404092 виданий 
11.12.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 
0 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0 %. Пiдстава прийняття рiшення 
та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 
10.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк, протягом якого Макаров Олександр Володимирович пере-
бував на посадi: 5 рокiв 11 мiсяцiв. На посаду члена правлiння, замiсть 
Макарова Олександра Володимировича, нiкого не призначено (не обра-
но) в зв'язку з утворенням одноосiбного виконавчого органу.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти повноваження голови наглядової ради Iвченка Олександра 
Анатолiйовича.Iнформацiя про посадову особу:Iвченко Олександр 
Анатолiйович, паспорт МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським 
МРВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 462 464 акцiями, розмiр 
пакета акцiй становить 15,5398 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого перебував на посадi: 3 (три) роки. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича.
Iнформацiя про посадову особу:Ляшенко Вiктор Iванович,паспорт МВ 
602756 виданий 16.02.2016 Шосткинський МВ УДМС України в Сумськiй 
областi. Володiє 462 464 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 15,5398%. 
Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», 
протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого перебував 
на посадi: 3 (три) роки. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): припини-
ти повноваження члена наглядової ради Ковальова Дмитра Михайлови-
ча. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович,паспорт 
МА 258953 виданий 18.02.1997р.Шосткинським МВ УМВС України в 
Сумськiй областi. Володiє 462 463 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 
15,5398 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом яко-
го перебував на посадi: 3 (три) роки. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): обрати 
членом наглядової ради Iвченка Олександра Анатолiйовича. Строк на 
який обрано — 3 роки. Iнформацiя про посадову особу: Iвченко Олек-
сандр Анатолiйович, паспорт МВ 327461 виданий 01.08.2006р. Шосткин-
ським МРВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 462 464 акцiями, 
розмiр пакета акцiй становить 15,5398 %. Пiдстава прийняття рiшення та 

обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймав Iвченко Олександр Анатолiйович протягом 
останнiх п'яти рокiв — голова правлiння ПАТ «Шосткинський 
хлiбокомбiнат», Голова наглядової ради ПрАТ «Шосткинське хПП». 
Iвченко Олександр Анатолiйович є акцiонером Товариства, не являється 
представником акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалеж-
ним директором.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): обрати 
членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Строк на який об-
рано — 3 роки. Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович 
паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинський МВ УДМС України 
в Сумськiй областi. Володiє 462 464 акцiями, розмiр пакета акцiй стано-
вить 15,5398%. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у пер-
сональному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останнiх п'яти рокiв — Гене-
ральний директор ТОВ «Фармхiм», Член наглядової ради ПАТ «Шосткин-
ський хлiбокомбiнат», Член наглядової ради ПрАТ «Шосткинське хПП», 
Ревiзор ПрАТ «Фiрма «АДВ». Ляшенко Вiктор Iванович є акцiонером То-
вариства, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, 
не являється незалежним директором.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту То-
вариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): обрати 
членом наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Строк на який 
обрано — 3 роки. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Ми-
хайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997р. Шосткинським МВ 
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 462 463 акцiями, розмiр пакета 
акцiй становить 15,5398%. Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв — 
Директор Приватного акцiонерого товариства «Фiрма «АДВ», Директор 
ТОВ «ТСх-хiмреактив»; Голова наглядової ради ПАТ «Шосткинський 
хлiбокомбiнат»; Ревiзор ПрАТ «ШТ «ТКС». Ковальов Дмитро Михайлович 
є акцiонером Товариства, не являється представником акцiонера або 
групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

Наглядовою радою Товариства, на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ШЗхР» 10.04.2017 р., прийнято рiшення вiд 10.04.2017 
року (протокол № 2/04/2017 вiд 10.04.2017 р.) обрати Головою наглядо-
вої ради Товариства Iвченка Олександра Анатолiйовича, паспорт МВ 
327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй 
областi. Строк на який обрано — 3 роки. Володiє 462 464 акцiями, розмiр 
пакета акцiй становить 15,5398 %. Пiдстава прийняття рiшення та обгрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», протокол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi по-
сади, якi обiймав Iвченко Олександр Анатолiйович протягом останнiх 
п'яти рокiв — голова правлiння ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», Голо-
ва наглядової ради ПрАТ «Шосткинське хПП». Iвченко Олександр 
Анатолiйович є акцiонером Товариства, не являється представником 
акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», на пiдставi Статуту Това-
риства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 
10.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 10.04.2017 р.): обрати з дати дер-
жавної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Шосткин-
ський завод хiмiчних реактивiв» Генеральним директором Бугакова Сергiя 
Iвановича. Строк на який обрано — безстроково, тобто до вiдкликання 
його з посади за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв чи звiльнення з 
власної iнiцiативи та з iнших пiдстав передбачених контрактом/законом. 
Iнформацiя про посадову особу: Бугаков Сергiй Iванович, паспорт МА 
491985 виданий 13.07.1998р. Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй 
областi. Володiє 462464 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 15.5398 %. 
Пiдстава прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗхР», прото-
кол №1/2017 вiд 10.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, Бугаков Сергiй Iванович протягом 
останнiх п'яти рокiв — Голова правлiння ПАТ «ШЗхР».

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

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

Голова правлiння  Бугаков С.I., 11.04.2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцIонерне това-

риСтво «автотранСпортне пІдприЄмСтво 16301»
2. Код за ЄДРПОУ: 03115330
3. Місцезнаходження: 61001, м.харків, вул. Ганни, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766-35-06, (057) 766-35-06
5. Електронна поштова адреса: atp-16301@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 03113530.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Автотранспортне 
підприємство 16301» вiд 07.04.2017р., у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення: 

а) припинити повноваження посадових осіб, які перебували на по-
садах з 25.04.2014р.: 1) Голова Наглядової ради Красножон Юрій Васи-
льович; 0,00 % в стат.кап.емітента; 2) член Наглядової ради Пугач Олек-
сандр Григорович; 0,00 % в стат.кап.емітента; 3) член Наглядової ради 
Самохвалов Михайло Володимирович; 0,00 % в стат.кап.емітента; 

б) обрано на термін 3 (три) роки на посади: 1) Голова Наглядової 

ради – Пугач Олександр Григорович; іншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ «Авто-
транспортне підприємство 16301»; 0,00 % в стат.кап.емітента; 2) Член 
Наглядової ради – Красножон Юрiй Васильович; іншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової 
ради ПАТ «Автотранспортне підприємство 16301»; 0,00 % в стат.кап.
емітента; 3) Член Наглядової ради – Самохвалов Михайло Володими-
рович; іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: член Наглядової ради ПАТ «Автотранспортне підприємство 
16301»; 0,00 % в стат.кап.емітента; 

в) подовжити термін дії повноважень на наступний термін 5 (п’ять) 
років на посаді Голова Правління – Пасічника Сергія Олександровича; 
перебував на посаді з 18.05.2012р.; інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПАТ «Автотранспорт-
не підприємство 16301»; 0,037038 % в стат.кап.емітента.

Посадові особи згоду на оприлюднення паспортних даних не нада-
ли. Непогашених судимостей за корисливі або посадові злочини не 
мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Голова правління пасічник С.о., 
10.04.2017р.

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «автотранСпортне пІдприЄмСтво 16301»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РиСТВО «ЗОЛОТОНІСьКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТиЧНА ФАБРиКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00374479
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, місто Золотоноша, 

вулиця Комунарівська, будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-33-45, 5-23-27
5. Електронна поштова адреса: 00374479@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.zlata.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв: рішення прийнято 10.04.2017 року черговими загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
договора, що стосуються реалізації виробленої продукції та придбан-
ня (поставки ) сировини, технологічного обладнання та т.і.

Гранична сукупність вартості правочинів: 97 000,0 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 62 948,0 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 154,1%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 248 056 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 240 041 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 240 041 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0 (нуль) голосів.
III. підпис 

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

2. Голова правлІння дУБЧаК яроСлав володимировиЧ 
11.04.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗолотонІСЬКа парфУмерно-КоСметиЧна фаБриКа»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 22794986;
3. Місцезнаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський 

район, м. Смiла, вул Перемоги, буд. 14;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)43158, (04733)42497;
5. Електронна поштова адреса: info@tdmonolit.pat.ua; mebli_livs@

mail.ru;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: tdmonolit.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. текст повідомлення

10.04.2017 року ПрАТ «ТД-Монолiт» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у 
загальних зборах Акцiонерного Товариства (вх. № 98 вiд 10.04.2017р.). 
Згiдно даних перелiку акцiонерiв сформованого станом на 
05.04.2017року (вих. № 131691зв вiд 06.04.2017року) розмiр пакету 
акцiй «фiзичної особи» залишився без змiн, загальна кiлькiсть акцiй 

7154006 штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7154006 штук. 
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» становить 83.565776% в 
загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства 
та 83.618169% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

10.04.2017 року ПрАТ «ТД-Монолiт» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у 
загальних зборах Акцiонерного Товариства (вх. № 98 вiд 10.04.2017р.). 
Згiдно даних перелiку акцiонерiв сформованого станом на 
05.04.2017року (вих. № 131691зв вiд 06.04.2017року) розмiр пакету 
акцiй «юридичної особи» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Меблi ЛIВС» (код за ЄДРПОУ 25210075, мiсцезнаходження: 
вул. Шишкiна, буд. 3, м. Смiла, Черкаська обл. , 20700) залишився без 
змiн, загальна кiлькiсть акцiй 1401558 штук, загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 1401558 штук. Розмiр частки акцiонера «юридичної особи» 
становить 16.371566% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до ста-
тутного капiталу Товариства та 16.381831% в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства. 

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

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

2. Найменування посади директор Хоменко павло анатолiйович 
10.04.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «торГовий дIм - монолIт»
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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 аКцIонерне това-

риСтво «реКорд»;
2. Код за ЄДРПОУ: 14186349;
3. Місцезнаходження: 18024, м. Черкаси, вул. Гайдара, буд. 13;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 32-12-89; (0472) 32-12-89;
5. Електронна поштова адреса: info@rekord.pat.ua; pratrecord@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: rekord.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. текст повідомлення

10.04.2017 року ПрАТ «РЕКОРД» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код за 

ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у за-
гальних зборах Акцiонерного Товариства (вх. № 11 вiд 10.04.2017 року). 
Згiдно даних перелiку акцiонерiв сформованого станом на 05.04.2017року 
(вих. № 128037зв вiд 06.04.2017року) розмiр пакету акцiй «фiзичної осо-
би» залишився без змiн, загальна кiлькiсть акцiй 15066 штук, загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 15066 штук. Розмiр частки акцiонера «фiзичної 
особи» становить 94.162500% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу Товариства та 99.761621% в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй Товариства.

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

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

2. Найменування посади директор Гладун Станiслав васильович 
10.04.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «реКорд»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

І. основні відомості про емітента
І. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Вiдродження», 00728629, с.Петракiївка, хорольський р-н., Полтавська 
обл., 37805, (05362) 3-25-55;

ІІ. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:11.04.2017р. 

ІІІ. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00728629.smida.gov.ua;

ІV. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної 
експертизи та аудиту», 23561178; V. Інформація про загальні збори:  Черго-
ві загальні збори акціонерів відбулися 21.03.2016р.  Порядок денний:  
1.Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту про-
ведення загальних зборів акціонерів; 2.Обрання голови і секретаря загаль-
них зборів акціонерів; 3.Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комі-
сї про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2015р. 
Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку  (роз-
поділу прибутку). 4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської 
діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких 
правочинів. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не поступали. 
Всі питання розглянуті та ухвалені; VI. Інформація про дивіденди: За ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1651 2853
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 13
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 431 854
Сумарна дебіторська заборгованість 218 956
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 50
Власний капітал -2972 -1279
Статутний капітал 2630 2630
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5602 -3909
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 4623 4132
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,1609 -0,0794

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

-0,1609 -0,0794

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10520546 10520546
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «вIдродЖення»

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 
«яготинське»

2. Код за ЄДРПОУ 00385840
3. Місцезнаходження 07700, Київська область, м. Яготин, 

вул. Незалежностi, буд.34
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04575) 53064 (04575) 53065

5. Електронна поштова адреса vatagro@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://00385840.infosite.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв: 07.04.2017. Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Яготинське» (Протокол 
№9 вiд 07.04.2017 р.). Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, 

їх характеру: правочин на iпотеку та на передачу заставного майна; залу-
чення кредитних коштiв та реалiзацiї планiв для здiйснення господарської 
дiяльностi Товариства; укладення договорiв купiвлi основних засобiв (об-
ладнання) пов`язаних з реалiзацiєю перспективних планiв Товариства; 
укладення договорiв поруки.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 35 460 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 1410,04%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3 442 674 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 3 431 534 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

3 431 534 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0 шт.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Курiнь лариса миколаївна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2017
(дата)

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВIЛЬШАНКА»;

2. Код за ЄДРПОУ: 02799697;
3. Місцезнаходження: 19621, Україна, Черкаська область, Черкаський 

район, село Лозiвок, Лиманна, будинок 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-55-56, (0472) 37-43-08;
5. Електронна поштова адреса: info@vylchanka.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vylchanka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення

10.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 10.04.2017р.), 
з 10.04.2017р., припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Жигай-
ло Вячеслав Iванович (паспорт НЕ 718011 , виданий Соснiвським РВ у 
м.Черкаси УДМС України в Черкаськiй обл.13.01.2014р.), розмiр пакета 
акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,0013%. Перебував на 
посадi 3 р.2 мiс. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

10.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 10.04.2017р.), 
з 10.04.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Гриценко 
Наталiя Григорiвна (паспорт НС 858192, виданий Соснiвським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 10.10.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в 
статутному капiталi емiтента 4,0918 %. Перебувала на посадi 3 р.2мiс. По-
садова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

10.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням чер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 10.04.2017р.), з 
10.04.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Гриценко 
Григорiй Гнатович (паспорт НС 839405 Приднiпровським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 01.06.2000 р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному 
капiталi емiтента 0,0001 %. Перебував на посадi 3 р.2 мiс. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017р. (про-
токол №1/2017 ) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 5/2017 вiд 
10.04.2017р.), з 10.04.2017р., обрано: Голова Наглядової ради - акцiонер: 

Жигайло Вячеслав Iванович (паспорт НЕ 718011 виданий Соснiвським РВ 
у м.Черкаси УДМС України в Черкаськiй областi 13.01.2014р.), розмiр паке-
та акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,0013 %. Призначено на 
3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: фiзична особа 
пiдприємець. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017р. (прото-
кол №1/2017 ), з 10.04.2017р., обрано: Член Наглядової ради - акцiонер: Гри-
ценко Наталiя Григорiвна (паспорт НС 858192, виданий Соснiвським РВ 
УМВС України в Черкаськiй областi 10.10.2000р.), розмiр пакета акцiй та 
частка статутному капiталi емiтента 4,0918 %. Призначено на 3 роки. 
Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017р. (прото-
кол №1/2017 ), з 10.04.2017року, обрано: Член Наглядової ради - акцiонер: 
Гриценко Григорiй Гнатович (паспорт НС 839405 Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 01.06.2000 р), розмiр пакета акцiй та частка в 
статутному капiталi емiтента 0,0001%. Призначено на 3 роки. Попереднi 
обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор, радник. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

В зв’язку з прийнятим черговими Загальними зборами Товариства 
10.04.2017р.(Протокол № 1/2017) рiшення щодо змiни типу Товариства з 
ПУБЛIЧНОГО на ПРиВАТНЕ, рiшенням Наглядової ради (протокол 
№5/2017 вiд 10.04.2017р.), з 10.04.2017р., припинено повноваження: Ди-
ректор: Пономаренко Олег Миколайович (паспорт НС 472979 
Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.05.1998р), не 
володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на 
посадi 3 р.2 мiс. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5/2017 вiд 
10.04.2017р.), з 10.04.2017р., обрано: Директор: Пономаренко Олег Мико-
лайович (паспорт НС 472979 Приднiпровським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 12.05.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi 
та акцiями емiтента. Призначено на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за 
останнi п’ять рокiв: заступник директора, Директор. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади директор пономаренко олег миколайович 
10.04.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «вIлЬШанКа»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«яГотинСЬКе»

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 «яготинське»

2. Код за ЄДРПОУ 00385840
3. Місцезнаходження 07700, Київська область, м. Яго-

тин, вул. Незалежностi, буд.34
4. Міжміський код, телефон та факс (04575) 53064 (04575) 53065
5. Електронна поштова адреса vatagro@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://00385840.infosite.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного това-

риства «Яготинське», що вiдбулися 07.04.2017 р. (Протокол вiд №9 вiд 
07.04.2017 р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 11.04.2017 р. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ЯГОТиНСьКЕ».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРиВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ЯГОТиНСьКЕ».

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 Курiнь лариса миколаївна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2017
(дата)

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

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХмелЬницЬКий меХанIЧний Завод»
2. Код за ЄДРПОУ : 01350239
3.Місцезнаходження: 29025, хмельницький, Пiвнiчна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-27-52, (0382) 70-27-52
5. Електронна поштова адреса: info@khmz.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: khmz.pat.ua 
7. Вид особливої інформації - відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
II.текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів ПрАТ «хмель-

ницький механічний завод» від 29.03.2017р. прийнято рішення про зміну 
типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) - 
10.04.2017р.

III. підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інфор-
мації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: 

в.о. голови правління - Бачок віталій Іванович - 10.04.2017р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРи-

СТВО «ЗОЛОТОНІСьКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТиЧНА ФАБРиКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00374479
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, місто Золотоноша, ву-

лиця Комунарівська, будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-33-45, 5-23-27
5. Електронна поштова адреса: 00374479@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» 

протокол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової 
Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: у зв’язку з закін-
ченням терміну обрання Наглядової ради товариства 11.04.2017 року), а 
саме: Голови Наглядової ради Дробиняк Тараса Iгоровича (паспорт серія 
НА № 088543 від 07.03.1996 року виданий Дрогобицьким МВ УМВС України 
у Львiвськiй областi). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа 
перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» 
протокол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової 
Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: у зв’язку з закін-
ченням терміну обрання Наглядової ради товариства 11.04.2017 року), а 
саме: Члена Наглядової ради Даргель Андрія (паспорт серія РО № 154222 
від 28.01.2008 року виданий 3D). Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року 
по 10.04.2017 року. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який 
належить особі 16,043444 % від статутного капітала товариства. Особа пе-
ребувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» про-
токол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради 
Товариства (підстава для припинення повноважень: у зв’язку з закінченням 
терміну обрання Наглядової ради товариства 11.04.2017 року), а саме: Чле-
на наглядової ради Дубчак Марiї Мирославiвни (паспорт серія МС № 905765 
від 13.08.2002 року виданий Тернопiльським МВ УМВС України в 
Тернопiльськiй областi). Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером розмір пакета 
акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. 
Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА 
ПКФ» протокол № 1 від 10.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядо-
ву раду в кількості 3 осіб : Члена наглядової ради Дробиняк Тараса Iгоровича 
(паспорт серія НА № 088543 від 07.03.1996 року виданий Дрогобицьким МВ 
УМВС України у Львiвськiй областi). Посадова особа є акціонером розмір 
пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала това-
риства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: директор. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА 
ПКФ» протокол № 1 від 10.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядо-
ву раду в кількості 3 осіб: Члена наглядової ради Даргель Андрія (паспорт 
серія РО № 154222 від 28 січня 2008 року виданий 3D). Посадова особа є 
акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 16,043444 % від ста-
тутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член нагля-
дової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА 
ПКФ» протокол № 1 від 10.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову 
раду в кількості 3 осіб: Члена наглядової ради Дубчак Марiї Мирославiвни 
(паспорт серія МС № 905765 від 13.08.2002 року виданий Тернопiльським МВ 
УМВС України в Тернопiльськiй областi). Посадова особа є акціонером роз-
мір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала то-
вариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обі-

ймала особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» 
протокол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Ревізора това-
риства (підстава для припинення повноважень: у зв’язку з закінченням тер-
міну обрання Ревізора товариства 11.04.2017 року). Ревізор «юридична 
особа» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ессенті» Код ЄДРПОУ 
- 20028785 , місцезнаходження - проспект Оболонський, буд.16, м. Київ, 
04205. «Юридична особа» є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі 4,619377 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на 
посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку з припиненням повноважень Ревізора товариства, загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» протокол № 1 від 
10.04.2017 року прийнято рішення обрати Ревізором товариства Степанен-
ко Леоніда Івановича Посвідка на постійне проживання ІН 133741, виданий 
23.02.2017.органом 8001, який є представником за дорученням акціонера 
«юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «Ессенті», 
код ЄДРПОУ - 20028785 , місцезнаходження - проспект Оболонський, 
буд.16, м. Київ, 04205 (частка в статутному капіталі товариства 4,619377 %). 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: спеціаліст фінансово-
економічної безпеки ТОВ «Ароматика». Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» від 
10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано Головою 
Наглядової ради Дробиняк Тараса Iгоровича (паспорт серія НА № 088543 
від 07.03.1996 року виданий Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй 
областi). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на по-
саду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» від 10.04.2017 
року Протокол №3 засідання Наглядової ради припинено повноваження Го-
лови правління Дубчака Ярослава Володимировича (паспорт серія МС  
№ 076962 від 07.06.1996 року виданий Тернопiльським МУ УМВС України в 
Тернопiльськiй області). Підстава для припинення повноважень: у зв’язку з 
закінченням терміну обрання Голови правління товариства 11.04.2017 року. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 
10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» від 
10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради припинено повно-
важення Члена правління Короленка Володимира Юрiйовича (паспорт се-
рія НС № 035879 від 21.05.1996 року виданий Золотонiський МРВ УМВС 
України в Черкаськiй областi). Підстава для припинення повноважень: у 
зв’язку з закінченням терміну обрання Члена правління товариства 
11.04.2017 року. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє част-
кою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 
11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» від 
10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради припинено повно-
важення Члена правління Сiм’янистої Надiї Iванiвни (паспорт серія НС  
№ 133108 від 27.09.1996 року виданий Золотонiський МРВ УМВС України в 
Черкаськiй областi). Підстава для припинення повноважень: у зв’язку з за-
кінченням терміну обрання Члена правління товариства 11.04.2017 року. 
областi. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на 
посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» від 
10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано: Головою 
правління Дубчака Ярослава Володимировича (паспорт серія МС № 076962 
від 07.06.1996 року виданий Тернопiльським МУ УМВС України в 
Тернопiльськiй області). Посадова особа не є акціонером емітента і не во-
лодіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: Голова правління. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» від 10.04.2017 
року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано: Членом правління 
Короленка Володимира Юрiйовича (паспорт серія НС № 035879 від 
21.05.1996 року виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗолотонІСЬКа парфУмерно-КоСметиЧна фаБриКа»
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областi). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступ-
ник Голови правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНІСьКА ПКФ» від 10.04.2017 
року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано: Членом правляння 
товариства Сiм’янисту Надiю Iванiвну (паспорт серія НС № 133108 від 
27.09.1996 року виданий Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй 
областi). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 

особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на по-
саду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: начальник парфюмерно-косметичного цеху . Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. Голова правлІння дУБЧаК яроСлав володимировиЧ 
11.04.2017

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «БУЧанСЬКий приладоБУдІвний 
Завод веда»

2. Код за ЄДРПОУ: 05756731
3. Місцезнаходження: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Горького, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444997806; 0444997806
5. Електронна поштова адреса: info@veda.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «БПЗ ВЕДА» вiд 
07.04.2017р. (протокол №18) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв з iншими суб'єктами господарюван-

ня протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рішення, ха-
рактер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства 
(розпорядження майновими правами, купівлі-продажу корпоративних прав, 
вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо), застави, iпотеки, придбанням 
товарів, основних засобів і т.п.), iншi господарськi правочини, якi пов’язанi з 
дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. Гранична 
сукупна вартість правочинів - 15000,0 тис.грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності – 12291,0 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності - 122,04%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 2954867, кількість голосуючих акцій, що зареєстру-
валися для участі у загальних зборах - 2954867, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення - 2954867, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова правління огороднiков о.С. 10.04.2017р.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво «УКрмедтеХ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01981402
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, проспект Московський, буд. 21-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-74-53
5. Електронна поштова адреса: ukrmedtech@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrmedtech.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укрмедтех» вiд 07.04.2017р. (Про-
токол №21), у зв’язку з прийняттям рiшення про зміну типу акціонерного 
товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб 
згідно нової редакції статуту, прийнято рiшення щодо посадових осіб, які 
перебували на посадах з 24.04.2015р.: 

а) припинити повноваження: 1) Голова Наглядової ради – Лимар Воло-
димир Iванович; 31,523081% в стат.кап.емiтента; 2) член Наглядової ради – 
Гаркавцев Михайло Володимирович; 25,886330% в стат.кап.емiтента; 
3) член Наглядової ради – Пенська Надiя Вiкторiвна; 0,00% в стат.кап.
емiтента; 4) член Наглядової ради – Крамаренко Валентина Миколаївна; 
0,003565% в стат.кап.емiтента; 5) член Наглядової ради – Лимар Олена 
Миколаївна; 13,391021% в стат.кап.емiтента; 

б) обрано на термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради: 1) Лимар 
Володимир Iванович. Рiшенням засідання Наглядової ради вiд 07.04.2017р. 
обрано на посаду Голова Наглядової ради. 31,523081% в стат.кап.емiтента; 

іншi посади, протягом останнiх 5 рокiв: Президент ЗАТ «Iнфузiя», Голова 
Наглядової ради ПАТ «Укрмедтех»; 2) член Наглядової ради – Пенська 
Надiя Вiкторiвна; 0,00% в стат.кап.емiтента; іншi посади протягом останнiх 
5 рокiв: директор з розвитку ЗАТ «Iнфузiя», член Наглядової ради ПАТ «Укр-
медтех»; 3) член Наглядової ради – Крамаренко Валентина Миколаївна; 
0,003565% в стат.кап.емiтента; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: ме-
неджер ЗАТ «Укрголовмедтех», член Наглядової ради ПАТ «Укрмедтех»; 

в) подовжено строк дiї повноважень на наступний термiн 3 роки та за-
лишено склад Ревізійної комісії без змiн: 1) Кiнаш Валентина Миколаївна. 
Рiшенням засідання Ревізійної комісії вiд 07.04.2017р. подовжено повно-
важення на посаді Голови Ревізійної комісії; 0,002580% в стат.кап.емiтента; 
іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: директор ЗАТ «Укрголовмедтех», Го-
лова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрмедтех»; 2) член Ревiзiйної комiсiї – Сивак 
Любов Iванiвна; 0,003565% в стат.кап.емiтента; іншi посади протягом 
останнiх 5 рокiв: менеджер ЗАТ «Укрголовмедтех», член Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Укрмедтех»; 3) член Ревiзiйної комiсiї – Горлачева Ольга Петрiвна; 
0,003565% в стат.кап.емiтента; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: бух-
галтер ТОВ «Болеармед», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрмедтех»; 

г) подовжити термін дії повноважень на наступний термін 3 (три) роки 
на посаді Директор – Гаркавцев Олександр Володимирович; перебував на 
посаді з 29.04.2014р.; інші посади протягом останніх 5 років: директор 
ПАТ «Укрмедтех»; 25.881779% в стат.кап.емітента.

Посадові особи згоду на оприлюднення паспортних даних не надали. 
Непогашених судимостей за корисливі або посадові злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством директор Гаркавцев олександр володимирович, 
10.04.2017р.

річна інформація за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-
рів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «ГелЬмяЗIвСЬКе ремонтно-
транСпортне пIд приЄмСт во», 00908656, 19715, Чер-
каська обл. , Золотонiський р-н, с. Гельмязiв, вул. Корольова, буд. 66; 
(04737) 44-4-47;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017р.

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

приватне аКцIонерне товариСтво 
«БУдIвелЬне УправлIння - 28

річна інформація емітента цінних паперів за 2016рік 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне това-
риСтво «БУдIвелЬне УправлIння - 28, 32033676 , 18014, Черкась-
ка обл., м Черкаси, вул. Першотравнева, 72 (0472) 39-25-96;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію bu28.pat.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 
«УКрнафтопродУКт»

2. Код за ЄДРПОУ 00018201
3. Місцезнаходження 01030, м.Київ, вул.I.Франка,6
4. Міжміський код, телефон та факс 0445733016 0445007618
5. Електронна поштова адреса 00018201@emitent.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ib2955@smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Гринен-

ко Р.Л. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (прото-
кол № 20 вiд 07.04.2017 року).

Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Андри-
єнко П.Г. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (про-
токол № 20 вiд 07.04.2017 року).

Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Єсипен-
ко Л.М. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (прото-
кол № 20 вiд 07.04.2017 року).

Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Бонда-
рева А.К. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (про-
токол № 20 вiд 07.04.2017 року).

Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Корж  I.В. 
прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 
вiд 07.04.2017 року).

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 
07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Волкова-Кузiна 
Свiтлана Євгенiївна - представник акцiонера, юридичної особи-Фонду дер-
жавного майна України, обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 
07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Єсипенко Людмила 
Миколаївна - представник акцiонера, юридичної особи-Фонду державного 
майна України, обрано на Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 
07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Андрiєнко Полiна 
Григорiвна - представник акцiонера, юридичної особи-Фонду державного 
майна України, обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 
07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Бондарев Андрiй 
Костянтинович - представник акцiонера, юридичної особи-ТОВ «Фактор», 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi: не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать цiй особi: не володiє акцiями.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 
07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Корж Iнна Володимирiвна 
- представник акцiонера, юридичної особи-ТОВзII «Концерн»Нафтопродукт 
України», обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.

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 Чейпеш лариса вiкторiвна
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

Шановні акціонери приватноГо аКцІонерноГо то ва-
риСтва «ЖитомирпромСпецБУд» (місцезнаходження то-
вариства: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49), повідомляємо про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» травня 2017 року о 
11-00 годині в приміщенні за адресою:м. Житомир, вул. Івана Сльоти,49 , 
каб. № 202. Початок реєстрації акціонерів о 10-30 годині, закінчення реєстрації 
акціонерів о 10-50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – станом на 24 годину «15» травня 2017 р.
порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії Товариства. 
2.Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку про-

ведення загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік,
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

товариства за 2016 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товари-

ства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8.Відкликання членів Наглядової ради Товариства. 
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11. Прийняття рішення про виступлення Товариства майновим поручите-
лем перед ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншим банком) за зобов’язаннями ТОВ «Про-
фільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) за Генеральним договору про здійснення 
кредитування в розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) строком його 
дії на 5 років, та надання в заставу/іпотеку адміністративної будівлі площею 
873,9 кв.м., та виробничого цеху площею 1369,9 кв.м., що належить Товари-
ству та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І. Сльоти, 49. 

12. Затвердження ринкової оцінки нерухомого майна Товариства, яке 
надається в заставу ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому банку) згідно звітів 
незалежної оціночної кампанії – ПП «Бюро незалежних оцінок» на адміні-
стративну будівлю в розмірі 11 397 400 (Одинадцять мільйонів триста 
дев’яносто сім тисяч чотириста гривень), та звіту від 22.07.2016р. вироб-
ничого цеху в розмірі 6 986 490 (Шість мільйонів дев’ятсот вісімдесят 
шість тисяч чотириста дев’яносто) гривень. 

13. Про надання повноважень генеральному директору Товариства на 
вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з реалізацією схвалених рішень 
Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів із банком (в 
т.ч. Генерального договору, Додаткового договору про надання кредитної 
лінії в межах Генерального договору, договору іпотеки, договору застави 
та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх 
істотних та інших умов таких договорів.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 
рішення.

Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу, для представників акціонерів додатково - довіреність, оформлену у 
відповідності до чинного законодавства України. До дня проведення загаль-
них зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Жи-
томир, вул. Івана Сльоти, 49, у робочі дні з 9 до 17 години в кабінеті №201 
бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних зборів – також за 
адресою :м. Житомир, вул. Івана Сльоти,49. Особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами - (бухгалтер) Томашевська В.Д.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

Найменування показника(тис.грн) Звітний 
період 
2016 р.

Попере-
дній період 

2015 р.
Усього активів 7030 4113
Основні засоби (залишкова вартість) 5083 2018
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 258 467
Сумарна дебіторська заборгованість 1497 1353
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 193
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5585 -6051
Власний капітал 3144 3144
Статутний капітал 6465 6465
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2956 505
Чистий прибуток (збиток) 467 247
Середньорічна кількість акцій (шт.) 517184 517184
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 4
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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 «яготинське»
2. Код за ЄДРПОУ 00385840
3. Місцезнаходження 07700, Київська область, 

м. Яготин, вул. Незалежностi, 
буд.34

4. Міжміський код, телефон та факс (04575) 53064 (04575) 53065
5. Електронна поштова адреса vatagro@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://00385840.infosite.com.
ua/

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Яготинське» (надалi за текстом - Товари-
ство), якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) при-
пинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Лесь Васи-
ля Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), 
у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Лесь Ва-
силь Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
перебував на посадi три роки.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради Товариства Сукача Вiктора Воло-
димировича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у 
зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Сукач 
Вiктор Володимирович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
перебував на посадi три роки.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради Товариства Павлюка Олександра 
Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у 
зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Павлюк 
Олександр Михайлович володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, перебував на посадi три роки.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) припинено по-
вноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариство Андрюшкової Iрини 
Валер’янiвної (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у 
зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Андрюшко-
ва Iрина Валер’янiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
перебувала на посадi три роки.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) припинено по-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Завацького Сергiя 
Сергiйовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у 
зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Завацький 
Сергiй Сергiйович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
перебував на посадi три роки.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) припинено по-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Остапенко Олексан-
дра Петровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), 
у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Остапен-
ко Олександр Петрович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
перебував на посадi три роки.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) обрано на по-
саду члена Наглядової Ради Товариства – Лесь Василя Михайловича 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представни-
ка акцiонера ТОВ «Агрофiрма Яготинська», строком на три роки. Лесь 
Василь Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 

(0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голо-
вний бухгалтер СП ТОВ «Нива Переяславщини». Рiшенням Наглядо-
вої ради Товариства (Протокол № 13 вiд 07 квiтня 2017 року) Лесь 
Василя Михайловича обрано Головою Наглядової ради Товариства.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) обрано на по-
саду члена Наглядової Ради Товариства – Павлюка Олександра Ми-
хайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як 
представника акцiонера ТОВ «Агрофiрма Яготинська», строком на три 
роки. Павлюк Олександр Михайлович володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Начальник юридичного вiддiлу СП ТОВ «Нива Переяслав-
щини».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) обрано на по-
саду члена Наглядової Ради Товариства – Лiпухiна Антона Вiкторовича 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представни-
ка акцiонера ТОВ «Агрофiрма Яготинська», строком на три роки. 
Лiпухiн Антон Вiкторович володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Заступник начальника юридичного управлiння ДП «Державний 
експертний центр МОЗ України» (02.08.2012р.-04.09.2013р.); Началь-
ник вiддiлу нормативно-правової роботи Департаменту правового та 
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення (04.09.2013р.-24.03.2014р.); 
Начальник управлiння правового та iнформацiйно-аналiтичного забез-
печення ДП Державний експертний центр МОЗ України (24.03.2014р.- 
05.11.2014р.); Юрисконсульт СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 
30.03.2015р. i по теперiшнiй час).

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) обрано на по-
саду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Андрюшкову Iрину 
Валер’янiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на три роки. Андрюшкова Iрина Валер’янiвна володiє часткою 
у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Економiст з бухгалтерського 
облiку i аналiзу господарської дiяльностi СП ТОВ «Нива Переяслав-
щини». Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол вiд 07 квiтня 
2017 року) Андрюшкову Iрину Валер’янiвну обрано Головою Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) обрано на по-
саду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Завацького Сергiя 
Сергiйовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на три роки. Завацького Сергiй Сергiйович володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: В.о. головного бухгалтера ТОВ «Яготин-
ський райагротехсервiс» (31.07.2012р.-08.05.2013р.); Заступник голов-
ного бухгалтера ПАТ «Яготинське» (16.04.2013р.-29.08.2014р.); 
Фахiвець вiддiлу землевпорядкування СП ТОВ «Нива Переяслав-
щини»(з 24.05.2015 року i по теперiшнiй час).

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 9 вiд 07.04.2017р.) обрано на по-
саду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Остапенко Олександра Пе-
тровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), стро-
ком на три роки. Остапенко Олександр Петрович володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Економiст Переяслав-хмельницьке РЦЗ 
(31.03.2009р.-25.03.2010р.); Економiст СП ТОВ «Нива Переяславщи-
ни» (з 16.07.2013 року i по теперiшнiй час).

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 Курiнь лариса миколаївна

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.04.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «яГотинСЬКе»
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до УваГи аКцІонерІв!
приватне аКцІонерне товариСтво «центр СвІтло»

Приватне акціонерне товариство «Центр Світло», код ЄДРПОУ 
35509048, місцезнаходження 03150,Україна, м. Київ, вул. Боженка 86-Г 
(далі – Товариство або АТ «Центр Світло»), повідомляє про внесення 
змін до проекту порядку річних (чергових) загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 23 квітня 2017 року о 10 год. 40 хв за адре-
сою м. Київ, вул. велика васильківська 55 (нСК «олімпійський»), 
приміщення - корпоративна ложа № 16, 2-й поверх.

перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних 
зборах акціонерів Товариства 23 квітня 2017 року. 

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту ревізора за 2015 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2015 рік. Розподіл при-
бутку і збитків Товариства.

6. Розгляд звіту Генерального директора за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

8. Розгляд звіту ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 

9. Затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік. Розподіл при-
бутку і збитків Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-
вої ради Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами наглядової ради Товариства.

13. Про скасування положень Товариства.
14. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
www.centrelight.kiev.ua.

Телефон для довідок: (044) 333-34-35, контактна особа – Коновален-
ко Г.В.

Генеральний директор 
ат «центр Світло»  о.в. Скринський

приватне аКцІонерне товариСтво «центр СвІтло»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне това-
риСтво «УКраГровиБУХпром»;

2. Код за ЄДРПОУ: 05455573;
3. Місцезнаходження: 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченкiвсь-

кий р-н, м.Корсунь-Шевченкiвський, вул. Комарова, б.3;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-06-58; (04735) 2-42-40;
5. Електронна поштова адреса: info@ukragrovybuhprom.pat.ua, 

vzrvprom@ukrpost.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: ukragrovybuhprom.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

В зв’язку з затвердженням 10.04.2017р. рiшенням чергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017), нової редакцiї Статуту Това-
риства, яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної 
комiсiї чи Ревiзора, з 10.04.2017р., припинити повноваження: Ревiзор: 
Куйда Наталiя Олександрiвна (паспорт ЕА 804186 Кiровським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй областi 21.12.2000р.), розмiр пакета акцiй та 

частка в статутному капiталi емiтента 0.000255%. Перебувла на посадi 
6 р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

10.04.2017р. у зв’язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень, 
рiшенням Наглядової ради (протокол №4 вiд 10.04.2017р.), з 10.04.2017р., 
припинено повноваження: Директор: Мазур Олександр Миколайович (пас-
порт НЕ 465640 Корсунь-Шевченкiвським РВ УМВС України в Черкаськiй 
областi 17.01.2007р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Перебував на посадi 5 р. 6 мiс. Посадова особа емiтента непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2017р. рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4 вiд 
10.04.2017р.), з 10.04.2017р., обрано: Директор: Мазур Олександр Мико-
лайович (паспорт НЕ 465640 Корсунь-Шевченкiвським РВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 17.01.2007р.), не володiє часткою в статутному 
капiталi та акцiями емiтента. Призначено на 3 роки. Попереднi обiйманi 
посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Посадова особа емiтента непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади директор мазур олександр миколайо-
вич 10.04.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «УКраГровиБУХпром»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво «лЬвIвСЬКе автотранСпортне 
пIдприЄмСтво 14630», 03114744, вул. Городницька, 47, м. Львiв, 
Шевченкiвський, Львівська, 79019, 032-252-11-82

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: atp14630.lviv.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Західаудит», 33539238

5. Інформація про загальні збори: 21.04.2016, чергові
порядок денний

1.Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії. 
2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.Звіт наглядової ради про її роботу у 2015 р. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
4.Звіт ревізійної комісії про її роботу у 2015 р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5.Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік. Розподіл при-

бутку.

6.Про можливість звернення до фінансової установи з метою кредиту-
вання.

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

дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 31643 30620
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12881 14496
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 980 1017
Сумарна дебіторська заборгованість 15095 13770
Грошові кошти та їх еквіваленти 2517 1299
Власний капітал 6760 6771
Статутний капітал 2304 2304
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1337 1348
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 11884 7318
Поточні зобов’язання і забезпечення 12999 16531
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.) 9214128 9214128

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викуплялись.
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відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

Публічне акціонерне товариство «Дашківці»
(код за ЄДРПОУ 05527700, місцезнаходження: 22363, Вінницька об-

ласть, Літинський район, село Дашківці, вул. Грушевського 1, тел./факс 
04347 3-24-39, електронна поштова адреса dashkivci@emitent.net.ua, 
власний веб-сайт в мережі Інтернет - dashkivci.at.ua)

1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 10 квітня 
2017року; Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного то-

вариства «Дашківці».
2. Предмет правочину: ПАТ «Дашківці» надати повторну заставу  

АТ «Райффайзен Банк Аваль» рухоме майно, що належить товариству 
на праві власності, у забезпечення власних зобов'язань, що виникають 
у рамках Генерального кредитного договору на здійснення кредитних 
операцій №01/Р2-01-03-3-0/336 від 28.10.2015 р. на загальну суму  
5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень строком до 30.12.2020р. включ-
но, зобов'язань ТОВ «Злата Трейд», що виникають в рамках Генераль-
ного договору на здійснення активних операцій №01/Р2-01-03-3-0/335 
від 28.10.2015 р. у сумі 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) гривень 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Олексіївське»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23898541; 
1.3.Місцезнаходження емітента: 27614, Кіровоградська обл., Кіровоград-
ський р-н., с. Олексіївка, вул. Ущакова,61; 1.4. Міжміський код, телефон, 
факс емітента: (0522) 315621; 1.5. Електронна поштова адреса емітента: 
23898541@at24.com.ua; 1.6. Cторінка в мережі Інтернет для розкриття 
інформації: olx.at24.com.ua; 1.7. вид особливої інформації: відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій: Емiтентом отримано 07 квітня 2017 року Зведений 
облiковий реєстр власникiв ЦП ПрАТ «Олексіївське» станом на 
04.04.2017 року вiд ПАТ «НДУ», в якому виявлено слiдуючi змiни: Збіль-
шилась кiлькiсть цiнних паперiв у фiзичної особи №1: було –48335 штук 
простих iменних акцiй на суму за номіналом — 5316850,00 грн., вiдсоток 
до загальної кiлькостi акцiй — 65,1415%, вiдсоток до кiлькостi голосую-
чих акцій — 70,8454% , стало — 50789 штук простих iменних акцiй на 
суму за номіналом — 5586790,00 грн., вiдсоток до загальної кiлькостi 
акцiй –68,4487%, вiдсоток до кiлькостi голосуючих акцій — 74,4422%.  
ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Директор Яцканич Віктор Михайлович. 

1.7. вид особливої інформації: відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Ракущинець Ва-
силь Iванович (паспорт: серiя ЕА номер 842869 виданий Кiровоградським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 20.11.2001р.) на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів ( Протокол №1 від 08.04.2017р.) у зв’язку 
із закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посаді з 16.04.2011р. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Припинено повноваження Члена Наглядової 
ради Тiтко Микола Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 239293 ви-
даний Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 
06.02.1997р.) у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів( Протокол №1 від 08.04.2017р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 16.04.2011р. Припинено 
повноваження Члена Наглядової ради Iщенко Сергiй Михайлович (пас-
порт: серiя ЕА номер 668201 виданий Кiровоградським РВ УМВС України 
в Кiровоградськiй обл. 06.10.1999р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 1 від 08.04.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 
з 16.04.2011р. Припинено повноваження Ревiзора Горлова Олена 
Михайлiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 040630 виданий Кiровоградським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 21.05.2004р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень на підставі Рішення загальних збо-
рів акціонерів ( Протокол № 1 від 08.04.2017р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебувала на посадi з 16.04.2011р. Обрано на посаду Члена Наглядо-
вої ради Ракущинець Василь Iванович (паспорт: серiя ЕА номер 842869 
виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 
20.11.2001) на підставі рішення загальних зборів акціонерів ( Протокол 
№1 від 08.04.2017р.) терміном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв — 
Головний спецiалiст з питань охорони працi, головний iнженер 
ПрАТ «Олексiївське». Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду 
Члена Наглядової ради Тiтко Микола Олександрович (паспорт: серiя ЕА 
номер 239293 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй обл. 06.02.1997) на підставі рішення загальних зборів ак-

ціонерів ( Протокол №1 від 08.04.2017р.) терміном на 3 роки. Протягом 
останнiх 5 рокiв — Головний енергетик ПрАТ «Олексiївське». Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Iщенко Сергiй 
Михайлович (паспорт: серiя ЕА номер 668201 виданий Кiровоградським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 06.10.1999р.) на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів ( Протокол №1 від 08.04.2017р.) терміном 
на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв — Завiдуючий машино-тракторним 
двором, завiдуючий ремонтною майстернею ПрАТ «Олексiївське». 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Обрано на посаду Ревізора Горлова Олена 
Михайлiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 040630 виданий Кiровоградським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 21.05.2004р.) на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 08.04.2017р.) терміном 
на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв — Бри-
гадир облiковець, зав. складом кладовщик ПрАТ «Олексiївське». ІІІ. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. Директор Яцканич Віктор Михайлович. 

1.7. вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Чер-
говими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 08.04.2017р.) 
прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які мо-
жуть вчинятися Товариством у період з 08.04. 2017р. до наступних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2018р., якщо 
гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних пра-
вочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2016 рік, а саме: правочини наступного характе-
ру: — кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; — угоди пов'язанi з 
забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладаних 
товариством або iншими — суб'єктами господарювання (договори заста-
ви майна, iпотеки, поруки); — угоди щодо розпорядження нерухомiстю  
( придбання, продажу, мiни, оренди(суборенди), надання або отримання 
в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, 
страхування); — угоди щодо розпорядження рухомого майна — як осно-
вними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами ( при-
дбання, продажу, мiни, оренди(суборенди), позики, надання або отри-
мання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, 
дарування, страхування); — угоди будiвельного пiдряду;- лiзингу; угоди 
щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характе-
ру;  — угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;- угоди на 
проведення ремонтно — будiвельних робіт та інших договорів на суму 
більшу ніж 10 889 025,00 гривень або еквівалент цієї суми в євро чи до-
ларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку Укра-
їни на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним право-
чином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на 
зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були 
укладені Товариством. Визначення доцiльностi укладання таких угод по-
класти на Директора товариства. Уповноважити Директора Товариства 
на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом 
підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необ-
хідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище право-
чинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства — 68226 шт.; Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в зборах — 68226 шт.; За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ЗА» — 68226 ; 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ПРОТи» -0.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. директор яцканич віктор михайлович. 

приватне аКцIонерне товариСтво «олеКСІївСЬКе»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «даШКІвцІ»
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строком дії до 30.12.2020 р. включно і зобов'язань СФГ «Балкани», що 
виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних 
операцій №01/Д2-КБ/378 від 16.12.2016 р. в сумі 20 000 000,00 (Двад-
цять мільйонів) гривень строком дії до 30.12.2020р. включно та догово-
рів, які будуть укладатися в їх рамках, відповідно до переліку.

3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 80 000,00 тис.грн 

4. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності –80 051 тис.грн.

5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): - 99,93%. 

6. Загальна кількість голосуючих акцій - 3321926 голосів шт; кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах  
3321926 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 
3321926 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0. 

7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: відсутні.

директор Сидорук Іван петрович пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе 
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

повідомлення 
 про підсумки голосування на річних загальних зборах 

прат «фірма «нафтогазбуд» (ЄдрпоУ 01293961)
Дата та час проведення Загальних зборів – 05 квітня 2017 року. Місце 

проведення Загальних зборів - зал засідань Товариства, що знаходиться 
за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 144. Загальна кількість голосуючих 
акцій складає 488 864 шт., що становить 91,0395 % від загальної кількості 
акцій випуску. Для участі у зборах зареєструвалося 9 осіб, які володіють 
487 096 шт. голосуючих акцій, що становить 99,6383 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій. Всього для голосування видано 117 бюлетенів.

перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:
1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних 

зборів. 3.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства. 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 6.Розгляд і за-
твердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2016 рік. 8.Затвердження значних правочинів вчи-
нених виконавчим органом від імені Товариства в 2016 році. 9.Надання 
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року. 10.Про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства. 11.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов тру-
дових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.12.Припи-
нення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 13.Обрання чле-
нів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

результати голосування по питанню 1.проект рішення:Обрати лі-
чильну комісію в складі трьох членів Белей І.Г., Буй Б.В., Чудійович О.М. 
та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів. Проголо-
сувало: «за» 487096 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціо-
нерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій, «проти» 0 голосів, «утримались» 0 голосів, «не голосу-
вали» 0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. Рішення прийнято. резуль-
тати голосування по питанню 2.проект рішення: Обрати Головою та 
секретарем Загальних зборів Казьміра йосипа Григоровича та Віктюка Ро-
мана Орестовича відповідно. Проголосувало: «за» 487096 голосів, що 
складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти»  
0 голосів, «утримались» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні 
бюлетені» 0 голосів. Рішення прийнято. результати голосування по пи-
танню 3.проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про під-
сумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік без змін 
та доповнень. Проголосувало: «за» 487096 голосів, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти» 0 голосів, «утрима-
лись» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. 
Рішення прийнято. результати голосування по питанню 4.проект рі-
шення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік без змін 
та доповнень. Проголосувало: «за» 487096 голосів, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти» 0 голосів, «утрима-
лись» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. 
Рішення прийнято. результати голосування по питанню 5. проект рі-
шення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік без змін 
та доповнень. Проголосувало: «за» 487096 голосів, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти» 0 голосів, «утрима-

лись» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. 
Рішення прийнято.

результати голосування по питанню 6. проект рішення: Затверди-
ти звіт Товариства за 2016 рік без змін та доповнень. Проголосувало: «за» 
487096 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які за-
реєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій, «проти» 0 голосів, «утримались» 0 голосів, «не голосували» 0 голо-
сів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. Рішення прийнято. результати голо-
сування по питанню 7. проект рішення: Затвердити непокритий збиток 
Товариства, який станом на 31.12.2016 року склав 57 241 тис.гривень. 
Проголосувало: «за» 487096 голосів, що складає 100% від кількості голо-
сів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій, «проти» 0 голосів, «утримались» 0 голосів, 
«не голосували» 0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. Рішення при-
йнято. результати голосування по питанню 8. проект рішення: Затвер-
дити значні правочини з ПАТ «Укртранснафта», ПАТ «СМУ №24» та 
ПАТ  АБ «Південний», які вчинялися виконавчим органом від імені Товари-
ства в 2016 році. Проголосувало: «за» 487096 голосів, що складає 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти» 0 голосів, «утрима-
лись» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. 
Рішення прийнято.

результати голосування по питанню 9. проект рішення: Надати 
згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року до 05.04.2018 року. Проголосувало: «за» 487096 голосів, 
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти»  
0 голосів, «утримались» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні 
бюлетені» 0 голосів. Рішення прийнято. результати голосування по пи-
танню 10. проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової 
ради Товариства Чахояна Едварда Левоновича, Гаврилової Тетяни Васи-
лівної, Андрієць Наталії Олександрівни. Проголосувало: «за» 487096 го-
лосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, 
«проти» 0 голосів, «утримались» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, 
«недійсні бюлетені» 0 голосів. Рішення прийнято. результати голосуван-
ня по питанню 11. проект рішення: Обрати членами Наглядової ради 
Товариства: Чахояна Едварда Левоновича, Гаврилову Тетяну Василівну, 
Андрієць Наталію Олександрівну. Розмір заробітної плати члена Наглядо-
вої ради Товариства має складати не менше однієї мінімальної заробітної 
плати.Строк дії трудового договору становить три роки. Проголосувало: 
«за» 487096 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій, «проти» 0 голосів, «утримались» 0 голосів, «не голосували»  
0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. Рішення прийнято. результати 
голосування по питанню 12. проект рішення: Припинити повноважен-
ня членів Ревізійної комісії Товариства Кучерепи І.М., Вакшинської Г.Б., 
Мінько Ю.О. Проголосувало: «за» 487096 голосів, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти» 0 голосів, «утрима-
лись» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні бюлетені» 0 голосів. 
Рішення прийнято. результати голосування по питанню 13. проект рі-
шення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Мінько Ю. О., Вак-
шинську Г.Б., Зелену О.В. Проголосувало: «за» Мінько Ю. О. 487096 голо-
сів, «за» Вакшинську Г.Б. 487096 голосів, «за» Зелену О.В. 487096 голосів. 
Рішення прийнято. Цивільно-правовий або трудовий договір з членами 
Ревізійної комісії не укладати. Члени Ревізійної комісії здійснюють свої по-
вноваження на безоплатній основі. Проголосувало: «за» 487096 голосів, 
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти»  
0 голосів, «утримались» 0 голосів, «не голосували» 0 голосів, «недійсні 
бюлетені» 0 голосів. Рішення прийнято.

Підписи: Члени лічильної комісії Белей І.Г., Буй Б.В., Чудійович О.М.

прат «фІрма «нафтоГаЗБУд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні відомості. 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне то-
вариСтво «Керампром» 2. Код за ЄДРПОУ: 24655289. 

3. Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.
Артемiвка, вул. Дружби, буд.2. 

4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 426-68-76. 5. Електронна 
поштова адреса: office.ceramprom@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: keramprom.at.ua . 7. Вид особливої інформації: відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів. II. Текст повідо-
млення.

Дата прийняття річними Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ» 

(протокол № 35 вiд 07.04.2017) рiшення про виплату дивідендів: 
07.04.2017 р. Дата складання переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів: 25.04.2017 р. згідно рішення Наглядової ради від 07.04.2017 
р. (протокол № 8 від 07.04.2017 р.). Розмір дивідендів, що підлягають ви-
платі відповідно до рішення загальних зборів:  
29 063 198,85 грн. Строк виплати дивідендів: початок 27.04.2017 - кінець 
27.10.2017 р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам шля-
хом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів. Порядок виплати ди-
відендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі. III. Підпис. 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 Бевзенко Бо-
рис Федорович. М.П. 10.04.2017 р.
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річна інформація прат «Котелевська Сільгоспхімія» за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство Котелевське об'єднання по агрохiмiчному обслуговуванню 
сiльського господарства «Сiльгоспхiмiя», 05487064, 38600, Полтав-

ська обл., Котелевський р-н, смт.Котельва, вул.Полтавський шлях, 
буд.327, 05350-2-22-86. 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://05487064.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво КотелевСЬКе оБ’Єднання по аГроХIмIЧномУ 
оБСлУГовУваннЮ СIлЬСЬКоГо ГоСподарСтва «СIлЬГоСпХIмIя»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації:1.Повне 
найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Сервiс»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13558241; 
Місцезнаходження емітента: 12201 Житомирська обл. м. Радо-
мишль вул. Велика Житомирська, буд.2; Міжміський код, телефон 
та факс емітента: (04132) 4-21-18; Електронна поштова адреса 
емітента:prat-service@ukr.net; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.radservice.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi 
про змiну складу посадових осiб емiтента

Текст повідомлення:Рішенням загальних зборів акціонерів від 
07.04.2017 р відбулись такі зміни: Повноваження Директора Мартинюк 
Наталiї Олександрiвни (паспорт:ВМ 077436 виданий Радомишльським 
РВ УМВС України у Житомирськiй областi 05.01.1996) припинено 
07.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
14.83848% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 22.12.2014 
р. Повноваження Ревiзора Мартинюка Василя Анатолiйовича (пас-
порт: ВМ 324550 виданий Радомишльським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 07.04.1997) припинено 07.04.2017 р. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 51.62652% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 22.12.2011 р. Повноваження Голови наглядо-
вої ради Прищепи Олени Сергiївни (паспорт: ВМ 162022 виданий Ра-
домишльським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 25.10.2002) при-
пинено 07.04.2017 р.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 22.12.2011 р.Повноваження Чле-
на наглядової ради Вдовенко Свiтлани Володимирiвни (паспорт: ВМ 
668336 виданий Радомишльським РВ УМВС України в Житомирськiй 
обл 15.12.1998) припинено 07.04.2017 р.Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 22.12.2011  р. 

Повноваження Члена наглядової ради Василенко Раїси Миколаївни 
(паспорт:ВМ 099270 виданий Радомишльським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 11.03.1996р) припинено 07.04.2017 р.Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
22.12.2011. Рiшення Так як принято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначення лiквiдацiйної комiсiї ,то на дану посаду директора, ре-
візора голови та членів наглядової ради замiсть звiльнених осіб нiкого 
не призначено. Голова лiквiдацiйної комiсiї Мартинюк Василь 
Анатолiйович (паспорт:ВМ 324550 виданий Радомишльським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл 07.04.1997) обрано 07.04.2017 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 51.62652% Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - до закiнчення процедури лiквiдацiї товариства, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р - ревiзор, приватний 
пiдприємець. Член лiквiдацiйної комiсiї Прищепа Олена Сергiївна 
(паспорт: ВМ 162022 виданий Радомишльським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 25.10.2002) обрано 07.04.2017 р.Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - до закiнчення процедури 
лiквiдацiї товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р 
- приватний пiдприємець, член наглядової ради. Член лiквiдацiйної 
комiсiї Вдовенко Свiтлана Володимирiвна (паспорт:ВМ 668336 вида-
ний Радомишльським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 
15.12.1998) обрано 07.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який обрано особу - до закiнчення процедури лiквiдацiї товариства, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р - приватний 
пiдприємець, член наглядової ради. 

Голова комiсiї з припинення мартинюк василь анатолiйович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 
07.04.2017 р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СервIС»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонер-
не товариСтво «малинСЬКий ХлІБоЗа-
вод». 2.  Код за ЄДРПОУ 00378862. 3.Місцезнаходження 11604, Жи-
томирська обл., м. Малин, вул. І. Огієнка, буд.61. 4.Міжміський код, 
телефон та факс 04133 4-53-16 4-53-90. 5.Електронна поштова адреса 
malinhlib@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації  
www.malinhlib.ho.ua. 7.Вид особливої інформації Відомості про змiну 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

ІІ текст повідомлення
Згідно отриманої Емітентом 10 квітня 2017 року інформації від особи, 

яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній систе-
мі України, відбулися зміни в інформації про власникiв iменних цiнних 
паперiв, у зв’язку з чим у власника акцій - фізичної особи, яка раніше во-
лоділа 1261446 штуками простих іменних акцій, або 48.99999 % від за-
гальної кількості акцій (74.81895 % від загальної кількості голосуючих ак-
цій), відбулось збільшення кількості акцій на 356989 штук простих іменних 
акцій, та складає 1618435 штук простих іменних акцій, або 62.86698 % від 
загальної кількості акцій (95,99270 % від загальної кількості голосуючих 
акцій). Дата обліку – 31.03.2017 р.

Згідно отриманої Емітентом 10 квітня 2017 року інформації від особи, 
яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній систе-
мі України, відбулися зміни в інформації про власникiв iменних цiнних 
паперiв, у зв’язку з чим у власника акцій - фізичної особи, яка раніше во-
лоділа 356989 штуками простих іменних акцій, або 13.86699 % від загаль-
ної кількості акцій (21.17375 % від загальної кількості голосуючих акцій), 
відбулось зменшення кількості голосуючих акцій на 356989 штук простих 
іменних акцій, та складає 0 штук простих іменних акцій, або 0 % від за-
гальної кількості акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій). Дата 
обліку – 31.03.2017 р.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Гарбар Олена 
Петрівна 10.04.2017 року.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них 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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«БIлоцерКIвСЬКа пере-
СУвна меХанIЗована 
Колона №17», 01354065, 09107, 
Київськаобл., м. Бiла Церква, 
вул. Павлiченко, 27, (04563) 5-16-61

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

10.04.2017

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

http://bcpmk-17.at.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 «КомпанIя 
БарвIноК», 03359718, 04053, м. Київ , 
Шевченкiвський р-н, вул. Кудрявська, 23А, 
(044) 272-41-12

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

10.04.2017

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

www.companybarvinok.at.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "МетЛайф"
2. Код за ЄДРПОУ 32109907
3. Місцезнаходження 01032 мiсто Київ Симона Петлюри
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 494 13 43 044 494 13 45

5. Електронна поштова 
адреса

office@metlife.ua

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

www.metlife.ua

7. Вид особливої інформації прийняття рішення про виплату 
дивідендів

II. текст повідомлення
N
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті, 

грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1. 10.04.2017 56 073 308,00 27.04.2017-
27.10.2017

безпосередньо 
акціонерам

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «МетЛайф» (надалi – Товариство) 

повiдомляє, що Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 10 квітня 2017 
року №33 прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам. Загальни-
ми Зборами встановлено 26 квітня 2017 року датою складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивідендів та затверджено рішення про 
порядок i строки виплати дивiдендiв.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, складає: 56 073 308,00 гри-
вень (включаючи податок). Розмiр дивiдендiв на 1 (одну) просту iменну 

акцiю становить: 6,81 гривень.
Виплата здійснюється у доларах США.
Виплата дивідендів розпочинається 27 квітня 2017 року та здiйснюється 

до повного виконання зобов’язань у строк, що не перевищує шість місяців 
з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Максимальний строк ви-
плати визначається вiдповiдно до Закону «Про акцiонернi товариства» з 
урахуванням положень Нацiонального Банку України.

Виплата дивiдендiв здiйснюється з урахуванням обмежень, встановле-
них Нацiональним Банком України щодо купiвлi/перерахування iноземної 
валюти з метою повернення за кордон дивiдендiв за корпоративними пра-
вами/акцiями, чинних на момент здiйснення вiдповiдного перерахунку 
коштiв.

Для виплати дивiдендiв Товариство в порядку, встановленому законо-
давством, перераховує дивiденди безпосередньо акцiонерам на вказанi 
ними рахунки.

Враховуючи норми законодавства, чиннi на момент виплати дивiдендiв, 
перерахунок коштiв може здiйснюватися частинами, до повної виплати на-
лежних коштiв.

Невиплаченi акцiонерам дивiденди внаслiдок вiдсутностi заяви 
акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних для перерахування 
дивiдендiв депонуються на рахунках Товариства i виплачуються за окре-
мим додатковим запитом акцiонерiв. На суму невиплачених та не отрима-
них акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.

Витрати, якi з’являються при необхiдностi перерахування дивiдендiв 
(сплата комiсiйних банку, податки тощо) проводяться за рахунок суми 
дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.

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 Мирослав Кiсик
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.04.11

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“метлайф”

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 "УКрГаЗ-
видоБУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ Кудрявська, 26/28
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 4612951 +38 044 4612951
5. Електронна поштова адреса a.rogina@ugv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ugv.com.ua

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

II. текст повідомлення
07.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною 

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером-власником 
8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статутного капiталу 
Товариства, було прийнято рiшення №93 вiд 07.04.2017 року про надання 
згоди про вчинення значного правочину, а саме укладення з Нацiональною 
акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» договору купiвлi-продажу при-
родного газу у квiтнi-груднi 2017 року в обсязi 10 165 млн. куб.м. загальною 
вартiстю 59 148 102 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом договору, становить 59 148 102 
тис.грн. Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2016 року згiдно з аудо-
ваною фiнансовою звiтнiстю становить 92 020 102 тис.грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом договору, до вартостi активiв Това-
риства становить 64,28%. 

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 Прохоренко О.В.
М.П. 2017.04.10

(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
"дрУЖКIвСЬКий Завод 
металевиХ вироБIв"

2. Код за ЄДРПОУ 00191052
3. Місцезнаходження 84205 м.Дружкiвка вул. Соборна, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 06267 4-39-81 4-47-11
5. Електронна поштова адреса sirius@dmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dmf.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про вилату дивідендів

II. текст повідомлення
07.04.2017р Наглядовою Радою товариства (протокол № 7 ) прийнято 

рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття за-
гальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв 
29.03.2017р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв 25.04.2017р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно 
до рiшення загальних зборiв складає 33226988грн, вiдповiдно на 1 акцiю 
0,50грн. Строк виплати дивiдендiв з 10.05.2017р. по 28.09.2017р.Спосiб ви-
плати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв 
- виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi.

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

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

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

М.П. 2017.04.10
(дата)
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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 аКцІонерне това-
риСтво "енерГомонтаЖвен-
тиляцІя", код за ЄДРПОУ 25293049, вул. 
Івана Франка, будинок 5, літ. Б, м.Київ, р-н. 
Шевченківський, 01030, (044)2350088

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

07.04.2017

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

www.emw.kiev.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 "Умт", код за 
ЄДРПОУ 23718196, хмельницьке 
шосе,буд.2, мiсто Вінниця, Вiнницька 
область, 21036, Україна, (0432) 50-25-26

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

07.04.2017

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

www.umt.net.ua

річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «СтраХова КомпанIя «Країна», 
20842474, 04176, м. Київ, Електрикiв, 29А (044) 590-48-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений ау-
дит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла – аудит», 23504528.

5. Інформація про загальні збори 
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Країна» відбулись 26.04.2016 

року:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «Країна».
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
3. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Краї-

на».
4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

5. Внесення змін до Статуту ПАТ «СК «Країна» відповідно до Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» 17.09.2008 № 514-VI з урахуванням змін, 
впроваджених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-VIII, які на-
будуть чинності 01.05.2016, та затвердження його в новій редакції.

6. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «СК «Країна» та затвер-
дження їх в новій редакції.

7. Внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління 
ПАТ «СК «Країна» та затвердження його в новій редакції.

8. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

9. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна».

10. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2015 рік на підставі висновку 
аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ 
«СК «Країна».

11. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» 
за 2015 рік.

12. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2015 рік.
13. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 

2015 рік.
14. Про необхідність залучення додаткових коштів з метою покриття 

страхових резервів в ПАТ «СК «Країна».
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у 

ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК 
«Країна» до 26.04.2017 року відносно страхування, перестрахування, з гра-
ничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2015 
рік.

Позачергові Загальні збори акціонерів в ПАТ «СК «Країна» не склика-
лись і не проводились в 2016 році.

6. Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 240902 189209
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27318 1973
Довгострокові фінансові інвестиції 17705 17705
Запаси 597 372
Сумарна дебіторська заборгованість 19573 3901
Грошові кошти та їх еквіваленти 88707 66871
Власний капітал 122951 105635
Статутний капітал 84985 84985
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 540 -10618
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 110251 70829
Поточні зобов'язання і забезпечення 7700 12745
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.) 65880000 65880000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

Зміни в порядку денному 
Загальних зборів акціонерів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КоСмоС» 
(надалі – Товариство) повідомляє про зміни в порядку денному річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2017 року о 
12:00 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. 
Солов’яненка, 68, (Літера А, - Адмін. будівля. Відділ збуту ).

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства до-
повнено питаннями:

9. прийняття рішення про зміну типу товариства та найменування 
товариства

10.про внесення змін до Статуту товариства шляхом затверджен-

ня Статуту у новій редакції та визначення уповноваженої особи для 
підписання Статуту у новій редакції і проведення його державної ре-
єстрації.

11.Затвердження нової редакції внутрішніх нормативних докумен-
тів товариства.

У зв’язку з цим, питання 9,10,11,12,13,14,15,16,17 порядку денного, 
опублікованого 23.03.2017 в Повідомленні про проведення річних загаль-
них зборів в Відомості «Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку» №56 (2561) та розміщеного 23.03.2017 в Загальнодоступній ін-
формаційній базі даних, вважати відповідно питаннями 
12,13,14,15,16,17,18,19,20.

пат «Космос»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«переСУвна меХанІЗована Колона - 125»
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство 
«пересувна механізована колона - 125» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037471
1.3. Місцезнаходження емітента: 39070, полтавська обл., Глобин-

ський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 1а 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05365) 3-41-78
1.5. Електронна поштова адреса емітента: відсутня
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: pmk-

125.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів. 
2.текст повідомлення

2.1. На Загальних зборах, які відбулись 07.04.2017р., було прийняте 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

(протокол № 1 від 07.04.2017р.).
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів - 07.04.2017р.; найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв - Загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із за-
значенням, зокрема, їх характеру - продаж рухомого та нерухомого май-
на; гранична сукупність вартості правочинів - 735’500,00 грн.; вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 735’500,00 
грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) - 100%; загальна кількість голосуючих акцій - 571'142 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 309’400 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення - проголосували «за» - 309’400 шт. та «проти» - 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.

Голова правління 
пат «пмК - 125»  петренко І.в.

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 товари-

Ство «веКтор БанК». 2. Код за ЄДРПОУ: 39037656. 3. Місцезнаходжен-
ня: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
044 235-09-09. 5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
07.04.2017 р. згiдно з Наказом № 93-К вiд 07.04.2017 р. звiльнено з по-

сади директора Юридичного департаменту, Члена Правлiння ПАТ «ВЕК-
ТОР БАНК» Сайка Юрiя Васильовича за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 
ст.36 КЗпП України. Сайко Ю.В. на посадi перебував з 29.12.2016 р. Замiсть 

Сайка Ю.В. на посаду нiкого не призначено (не обрано).
07.04.2017 р. згiдно з Наказом № 95-К вiд 07.04.2017 р. звiльнено з по-

сади Головного бухгалтера, Члена Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Поно-
маренко Олену Миколаївну за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП 
України. Пономаренко О.М. на посадi перебувала з 25.12.2013 р. Замiсть 
Пономаренко О.М. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

Вищезазначенi особи часткою в статутному капiталi ПАТ «ВЕКТОР 
БАНК» не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

2. Уповноважена особа фГвфо на ліквідацію пат «веКтор БанК» 
Савельєва а.м. 10.04.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«веКтор БанК»

рІЧна ІнформацІя за 2016 рік
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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРиВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРиСТВО «ТУРБОТА», 30784145, Шевченкiвський р-н 04116 м.Київ Ста-
рокиївська, буд. 10, 044 5937981

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://turbota.kiev.ua/

приватне аКцIонерне товариСтво «тУрБота»

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 

"Айбокс Банк"
2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, 

буд. 9-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-41-80 (044) 205-41-80
5. Електронна поштова адреса bank@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.iboxbank.online

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
На засiданнi Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) було при-

йнято рiшення припинити трудовий договiр з Разгуляєвою Н.М., Головним 
бухгалтером ПАТ «Айбокс Банк», за власним бажанням, згiдно ст. 38 КЗпП 
України, з 07.04.2017року. Разгуляєва Н.М часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала.

Вiдповiдно до рiшення Ради Банку Разгуляєва Н.М. призначена на по-
саду Головного бухгалтера з 01.04.2016 року. До виконання обов’язкiв Го-
ловного бухгалтера приступила з 18.05.2016 року пiсля погодження її кан-
дидатури Нацiональним банком України.

На засiданнi Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) у звязку iз 
звiльненням Головного бухгалтера було прийнято рiшення призначити на 
посаду Головного бухгалтера ПАТ «Айбокс Банк» Кiньколих Т.М. з 
10.04.2017 року. До погодження кандидатури Кiньколих Т.М. на посаду Го-
ловного бухгалтера Нацiональним банком України призначена на посаду 
Т.в.о. Головного бухгалтера.

Кiньколих Т.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття 
паспортних данних не надала. Кiньколих Т.М. призначена на посаду на умовах 
безстрокового трудового договору. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: з 20.11.2009р.-06.11.2014р. Головний бухгалтер ПАТ «ФIНЕКСБАНК» 
, з 11.11.2014р.-28.03.2017р. Головний бухгалтер ПАТ «БГ Банк».

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 Iщенко Олена Володимирiвна
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.07
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “айБоКС БанК”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕхНІКА». НІК. 74
2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 16301 59
3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО № 15347 3
4. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСьКий» 36
5. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБКА 28
6. ПРАТ АГРОФІРМА «КВІТи УКРАЇНи» 37
7. ПРАТ АГРОФІРМА «КВІТи УКРАЇНи» 38
8. ТОВ АДМІРАЛ-КЛУБ 3
9. ПАТ АйБОКС БАНК 99

10. ПАТ АКЦІОНЕРНий БАНК «УКРГАЗБАНК» 21
11. ПРАТ АКЦІОНЕРНий ЦЕНТР «ВОСТОК» 75
12. ПАТ АЛьФА-БАНК 48
13. ПРАТ АЛьЦЕСТ 5
14. ТОВ АРАКЕЛь 5
15. ПАТ АРТЕМБУДСЕРВІС 42
16. ПРАТ БАНГ І БОНСОМЕР 8
17. ПАТ БАНК «ФІНАНСи ТА КРЕДиТ» 16
18. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 90
19. ПРАТ БЕРЕЗАНСьКий ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННих ВиРОБІВ 27
20. ПАТ БЕРиСЛАВСьКий МАШиНОБУДІВНий ЗАВОД 6
21. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСьКА ПЕРЕСУВНА МЕхАНІЗОВАНА КОЛОНА №17 96
22. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСьКий ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННих КОНСТРУКЦІй 40
23. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТиВА 88
24. ПАТ БОРиСЛАВСьКий ЗАВОД РЕМА 35
25. ПРАТ БУДГІДРАВЛІКА 8
26. ПРАТ БУДІВЕЛьНЕ УПРАВЛІННЯ-28 63
27. ПРАТ БУДІВЕЛьНО-ВиРОБНиЧий КОМПЛЕКС «МАЯК» 13
28. ПРАТ БУДІВЕЛьНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 ОДЕСБУД 33
29. ПРАТ БУДІНВЕСТ-9 8
30. ПРАТ БУДІНВЕСТ-9 11
31. ПРАТ БУСьКийАГРОТЕхСЕРВІС 26
32. ПРАТ БУЧАНСьКий ПРиЛАДОБУДІВНий ЗАВОД ВЕДА 63
33. ПАТ ВЕКТОР БАНК 99
34. ПАТ ВЕЛиКА БУРІМКА 3
35. ПАТ ВЕЛиКА КРУЧА 8
36. ПАТ ВЕЛиКОБУРЛУЦьКий СиРОРОБДНий ЗАВОД 90
37. ПАТ ВЕЛиКОБУРЛУЦьКий СиРОРОБДНий ЗАВОД 91
38. ПРАТ ВиДАВНиЦТВО «НАДДНІПРЯНСьКА ПРАВДА» КОРПОРАТиВНЕ ПІДПРиЄМСТВО ПАТ «ДАК 

«УКРВиДАВПОЛІГРАФІЯ» 
18

39. ПАТ ВиЖНиЦьКий ДЕРЕВООБРОБНий КОМБІНАТ 86
40. ПАТ ВиЖНиЦьКий ДЕРЕВООБРОБНий КОМБІНАТ 86
41. ПРАТ ВиРОБНиЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСьКий КОНСЕРВНий ЗАВОД» 34
42. ПАТ ВиРОБНиЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» 13
43. ПРАТ ВиРОБНиЧО-КОМЕРЦІйНА КОМПАНІЯ «УКРПАКСЕРВІС» 10
44. ПРАТ ВиРОБНиЧО-КОМЕРЦІйНА ФІРМА «ЛЕСЯ» 52
45. ПРАТ ВиШНІВСьКий ЛиВАРНО-КОВАЛьСьКий ЗАВОД 54
46. ПРАТ ВиШНІВСьКий ЛиВАРНО-КОВАЛьСьКий ЗАВОД 54
47. ПРАТ ВиШНІВСьКий ЛиВАРНО-КОВАЛьСьКий ЗАВОД 55
48. ПАТ ВІДРОДЖЕННЯ 60
49. ПРАТ ВІЛьНЯНСьКий АГРОС 82
50. ПАТ ВІЛьШАНКА 61
51. ПАТ ВІННиЦьКЕ УПРАВЛІННЯ МЕхАНІЗАЦІЇ № 574 69
52. ПАТ ВІННиЦьКЕ УПРАВЛІННЯ МЕхАНІЗАЦІЇ № 574 69
53. ПАТ ВІННиЦьКий АСФАЛьТОБЕТОННий ЗАВОД 76
54. ПАТ ВІННиЦьКий ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 3
55. ПРАТ ВОДАН 75
56. ПАТ ВОЛиНьГАЗ 22
57. ПАТ ВОЛиНьГАЗ 29
58. ПРАТ ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 91
59. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРиАЗОВСьКий РОБОЧий» 5
60. ПРАТ ГАЛАН 72
61. ПРАТ ГЕЛьМЯЗІВСьКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 63
62. ПАТ ГІДРОСиЛА МЗТГ 31
63. ПРАТ ГОТЕЛь «САЛЮТ» 2
64. ПАТ ДАВиДІВ 49
65. ЗАТ ДАР СОНЦЯ 33
66. ПАТ ДАРНиЦьКий ЗАВОД ЗБК 35
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
67. ПАТ ДАШКІВЦІ 29
68. ПАТ ДАШКІВЦІ 47
69. ПАТ ДАШКІВЦІ 67
70. ВАТ ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ 77
71. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСьКий ЕКСПЕРиМЕНТАЛьНий МЕхАНІЧНий ЗАВОД 80
72. ПРАТ ДОБРА ВОДА 20
73. ПРАТ ДОБРОБУТ 74
74. ПРАТ ДОВБиШАВТОТРАНС 56
75. ПРАТ ДОНЕЦьКий ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІйНий ЗАВОД 72
76. ПРАТ ДОНЕЦьКий ЗАВОД ВиСОКОВОЛьТНих ОПОР 70
77. ПРАТ ДОНЕЦьКий ЗАВОД ВиСОКОВОЛьТНих ОПОР 71
78. ПРАТ ДРОГОБиЦьКий АГРОТЕхСЕРВІС 27
79. ПРАТ ДРУЖКІВСьКий ЗАВОД МЕТАЛЕВих ВиРОБІВ 97
80. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 16
81. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 19
82. ПРАТ ЕКОПРОД 39
83. ПАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРиЛАД 47
84. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТиЛЯЦІЯ 98
85. ПАТ ЕНКО 46
86. ПРАТ ЕРЛАН 75
87. ПРАТ ЕСМА 28
88. ПРАТ ЖиТОМиРПРОМСПЕЦБУД 64
89. ПРАТ З ІНОЗЕМНиМи ІНВЕСТиЦІЯМи «ДНІПРОПЕТРОВСьКий ОЛІйНОЕКСТРАКЦІйНий ЗАВОД» 5
90. ПРАТ ЗАПОРІЗьКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 74
91. ПРАТ ЗАСІЛьСьКЕ хЛІБОПРийМАЛьНЕ ПІДПРиЄМСТВО 73
92. ПРАТ ЗАСІЛьСьКЕ хЛІБОПРийМАЛьНЕ ПІДПРиЄМСТВО 73
93. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСьКий ЗАВОД ПЛАСТМАСОВих ВиРОБІВ «ІСКРА» 55
94. ПРАТ ЗОЛОТОНІСьКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТиЧНА ФАБРиКА 59
95. ПРАТ ЗОЛОТОНІСьКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТиЧНА ФАБРиКА 62
96. ІНВЕСТиЦІйНА БУДІВЕЛьНА КОМПАНІЯ «АРТЕМ» 54
97. ПРАТ ІНСТиТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНих ТЕхНОЛОГІй 12
98. ПРАТ КАЛиНА 81
99. ПАТ КАМ’ЯНЕЦь-ПОДІЛьСьКАВТОАГРЕГАТ 30
100. ПАТ КАМ’ЯНЕЦь-ПОДІЛьСьКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛьНЕ УПРАВЛІННЯ 28
101. ПРАТ КАМ’ЯНКА-БУЗьКий КОМБІНАТ хЛІБОПРОДУКТІВ 33
102. ПРАТ КАТП-1028 33
103. ПРАТ КЕРАМПРОМ 10
104. ПРАТ КЕРАМПРОМ 12
105. ПРАТ КЕРАМПРОМ 12
106. ПРАТ КЕРАМПРОМ 94
107. ПАТ КиЇВСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 13068 54
108. ПРАТ КиЇВСьКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ 32
109. ПРАТ КиЇВСьКий ДЕРЕВООБРОБНий КОМБІНАТ 9
110. ПРАТ КиЇВСьКий ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРиМЕНТАЛьНий МЕхАНІЧНий ЗАВОД 46
111. ПРАТ КОЛОС 28
112. ПАТ КОМЕРЦІйНий БАНК «ЗМЕМЕЛьНий КАПІТАЛ» 87
113. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 96
114. ПАТ КОМУНІКАЦІйНий ФОНДОВий ЦЕНТР 86
115. ПАТ КОМУНІКАЦІйНий ФОНДОВий ЦЕНТР 87
116. ПАТ КОРОСТЕНСьКий ЗАВОД ШЛЯхОВих МАШиН «ЖОВТНЕВА КУЗНЯ» 70
117. ПАТ КОРОСТЕНСьКий ЗАВОД ШЛЯхОВих МАШиН «ЖОВТНЕВА КУЗНЯ» 71
118. ПАТ КОРОСТиШІВГАЗ 39
119. ПАТ КОРОСТиШІВГАЗ 41
120. ПАТ КОСМОС 98
121. ПРАТ КОТЕЛЕВСьКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО АГРОхІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ СІЛьСьКОГО 

ГОСПОДАРСТВА «СІЛьГОСПхІМІЯ»
95

122. ПРАТ КРАСНОГРАДСьКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ПЕРЕСУВНОЇ МЕхАНІЗОВАНОЇ КОЛОНи №28 72
123. ПАТ КРЕМЕНЧУЦьКий ЗАВОД ДОРОЖНІх МАШиН 7
124. ПАТ КУП’ЯНСьКий МОЛОЧНОКОНCЕРВНий КОМБІНАТ 87
125. ПРАТ ЛАхТІ 85
126. ПРАТ ЛАхТІ 89
127. ПРАТ ЛАхТІ 95
128. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТиВА 23
129. ПРАТ ЛІТ 43
130. ПРАТ ЛОЗІВСьКий ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛь» 92
131. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСьКОГО 18
132. ВАТ ЛУЦьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 10754 43
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
133. ПАТ ЛьВІВСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 14630 66
134. ПАТ ЛьВІВСьКий хІМІЧНий ЗАВОД 8
135. ПАТ МАЛиНСьКий хЛІБОЗАВОД 96
136. ПАТ МАШиНОБУДІВНЕ ВиРОБНиЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН» 34
137. ПРАТ МЕТЛАйФ 97
138. ПРАТ МиКОЛАЇВСьКЕ ПІДПРиЄМСТВО «СУДНОКОМПЛЕКТ» 72
139. ПРАТ МиКОЛАЇВСьКий РЕМОНТНО-МОНТАЖНий КОМБІНАТ 80
140. ПРАТ МІЖНАРОДНий ЦЕНТР КУЛьТУРНих ТА ДІЛОВих ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» 41
141. ПАТ МІКРОПРиЛАД 48
142. ПРАТ МІСьКІ ІНВЕСТиЦІЇ 42
143. ПРАТ МІСьКІ ІНВЕСТиЦІЇ 55
144. ПАТ МОНАСТиРиСьКГАЗ 32
145. ПРАТ МУКАЧІВСьКА ФАБРиКА «РЕММЕБЛІ» 21
146. ПРАТ НАУКОВО-ВиРОБНиЧЕ ПІДПРиЄМСТВО ПО СиСТЕМАх АВТОМАТиЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 91
147. ПРАТ НОВАТОР 50
148. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСьКий СиРЗАВОД 11
149. ПАТ НОВОМОСКОВCьКий ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННих ВиРОБІВ 77
150. ПРАТ НОВОПОЛТАВСьКий КАР’ЄР 83
151. ПАТ НОВОТРОЇЦьКий МАСЛОСиРЗАВОД 72
152. ПАТ НОВОТРОЇЦьКий МАСЛОСиРЗАВОД 84
153. ПРАТ НПК-хОЛДІНГ 37
154. ПРАТ НПК-хОЛДІНГ 51
155. ПАТ ОВРУЦьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 11847 44
156. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 77
157. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 78
158. ПРАТ ОЛЕКСІЇВСьКЕ 67
159. ПАТ ОРЛиЦьКий СПЕЦІАЛІЗОВАНий КАР'ЄР ГРАНІТ 3
160. ПРАТ ПАС І КО 16
161. ПРАТ ПЕРЕМОГА 39
162. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕхАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 4
163. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕхАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 99
164. ПАТ ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ 75
165. ТОВ ПІВДЕНТРАНСАВТО 28
166. ПАТ ПОДІЛьСьКий ЦЕМЕНТ 69
167. ПРАТ ПОЛІССЯРЕМБУД 39
168. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛьТТОРГ 8
169. ПРАТ ПОЛТАВСьКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО ПО ТУРиЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯх 

«ПОЛТАВАТУРиСТ»
17

170. ПРАТ ПОЛТАВСьКий ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННих ВиРОБІВ № 1 4
171. ПРАТ ПРиДНІПРОВСьКий СПЕЦКАР’ЄР 4
172. ПАТ ПРиКОРДОННиК 74
173. ТОВ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛьНА ФІРМА «РІКА» 5
174. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВиШУКУВАЛьНий НАУКОВО-ДОСЛІДНий КОНСТРУКТОРСьКО-ТЕхНОЛОГІЧНий 

ІНСТиТУТ «УКРхІДЕНЕРГОПРОЕКТ»
89

175. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕхНОЛОГІЧНий ІНСТиТУТ «КиЇВОРГБУД» 26
176. ПАТ РАВА-РУСьКий МАСЛОЗАВОД 50
177. ПАТ РАйАГРОПРОМТЕхНІКА 49
178. ПРАТ РАКУРС 29
179. ПРАТ РБУ-1 32
180. ПРАТ РЕКОРД 60
181. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛьНЕ УПРАВЛІННЯ-50 81
182. ПРАТ РЕМПОБУТТЕхНІКА 15
183. ЗАТ РІМАЛ 36
184. ЗАТ РІМАЛ 38
185. ЗАТ РІМАЛ 39
186. ПАТ РОЗІВСьКий ЕЛЕВАТОР 93
187. ПРАТ РУБІН 15
188. ПРАТ СЕРВІС 27
189. ПРАТ СЕРВІС 96
190. ПРАТ СиСТЕМА 43
191. ПАТ СІЛьГОСПТЕхНІКА 53
192. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МиСФА» 73
193. ВАТ СТАРОВиЖІВСьКА РОДЮЧІСТь 45
194. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ» 2
195. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 82
196. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 84
197. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 84
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
198. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» 81
199. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 13
200. ПАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛь» 17
201. ПАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛь» 19
202. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ» 91
203. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ АМАЛьТЕЯ 37
204. ПРАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ АМАЛьТЕЯ 52
205. ПАТ СТРАхОВА КОМПАНІЯ КРАЇНА 98
206. ПАТ СУЛА АГРО 9
207. ПАТ СУЛА АГРО 9
208. ПАТ СУЛА АГРО 10
209. ПАТ СУЛА АГРО 40
210. ПАТ СхІДНО-УКРАЇНСьКий БАНК «ГРАНТ» 85
211. ТОВ ТАВРІйСьКА ІНВЕСТиЦІйНА ГРУПА 2
212. ТОВ ТД АЛІАНС-МЄДІА 43
213. ПРАТ ТЕАТРАЛьНЕ 33
214. ПРАТ ТЕКСТиЛь-ЧН 15
215. ПРАТ ТОМАШПІЛьСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 10548 81
216. ПРАТ ТОРГОВий ДІМ «СПОРТЕК» 88
217. АТ ТОРГОВий ДІМ «СПОРТЕК» 89
218. ПРАТ ТОРГОВий ДІМ «УКРБУДМАТЕРІАЛи» 75
219. ПРАТ ТОРГОВий ДІМ-МОНОЛІТ 59
220. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 48
221. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 53
222. ПРАТ ТРУСКАВЕЦьКУРОРТ 36
223. ПРАТ ТУРБОТА 99
224. ПРАТ У.П.Е.К. 92
225. ПРАТ УКРАГРОВиБУхПРОМ 66
226. ПРАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕхНОЛОГІЯ 22
227. ПАТ УКРГАЗВиДОБУВАННЯ 97
228. ПРАТ УКРГІПРОЦУКОР 50
229. ПАТ УКРМЕДТЕх 63
230. ПАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 64
231. ВАТ УКРОЛІЯЖиРПРОМ 22
232. ПРАТ УКРТОРГБУД 81
233. ПРАТ УЛьЯНОВСьКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 18
234. ПРАТ УМТ 98
235. ПАТ УПРАВЛІННЯ ВиРОБНиЧО-ТЕхНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛьГОСПМОНТАЖ» 77
236. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕхАНІЗАЦІЇ БУДІВНиЦТВА №23 4
237. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОхОЛДІНГ ПОЛІССЯ» 44
238. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДиТ СЕРВІС» 45
239. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДиТНІ ТЕхНОЛОГІЇ» 88
240. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДиТНІ ТЕхНОЛОГІЇ» 89
241. ПРАТ ФІРМА «хАРКІВхІМ» 92
242. ПРАТ ФІРМА НАФТОГАЗБУД 68
243. ПАТ ФІРМОВий МАГАЗиН «БУДМАТЕРІАЛи» 86
244. ПРАТ хАРКІВМЕТРОПРОЕКТ 91
245. ПАТ хАРКІВСьКА БІСКВІТНА ФАБРиКА 91
246. ПАТ хЕРСОНСьКий КОМБІНАТ хЛІБОПРОДУКТІВ 14
247. ПАТ хЕРСОНСьКий СУДНОБУДІВНий ЗАВОД 49
248. ПРАТ хМЕЛьНиЦьКий МЕхАНІЧНий ЗАВОД 32
249. ПРАТ хМЕЛьНиЦьКий МЕхАНІЧНий ЗАВОД 61
250. ПРАТ хМІЛьНиЦьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 10573 76
251. ПРАТ хМІЛьНиЦьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 10573 77
252. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 66
253. ПАТ ЦЮРУПиНСьК - АВТОТРАНС 95
254. ПРАТ ЧЕРВОНОЗАВОДСьКий УЧБОВий СПОРТиВНО-ТЕхНІЧНий ЦЕНТР 72
255. ПРАТ ЧУГУЇВСьКий МОЛОЧНий ЗАВОД 18
256. ПАТ ШОСТКиНСьКий ЗАВОД хІМІЧНих РЕАКТиВІВ 56
257. ПАТ ШОСТКиНСьКий ЗАВОД хІМІЧНих РЕАКТиВІВ 57
258. ПРАТ ЮНІОІЛ 2
259. ПРАТ ЮНІСТь. 42
260. ПРАТ ЮНІТІ 92
261. ПАТ ЯГОТиНСьКЕ 60
262. ПАТ ЯГОТиНСьКЕ 61
263. ПАТ ЯГОТиНСьКЕ 65
264. ПАТ ЯМПІЛьТЕхСЕРВІС 80
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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
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Зас нов ник:
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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 —
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за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815
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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
11.04.2017 р. 
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