
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 На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами), та відпо-
відно до документів, наданих прат «Чернігівський 
автозавод» (адреса: проспект Миру, 312, м. Чернігів, 
14007, код за ЄДРПОУ: 32601556) на зупинення обігу 
акцій ПрАТ «Чернігівський автозавод» у зв’язку пере-
творенням акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій ПрАТ «Чернігівський автозавод» (код за ЄДРПОУ 
32601556) – розпорядження № 76-Кф-З від 30 бе-
резня 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: 

«03» квітня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-

ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «Сучасний мо-
дерн», код за ЄДРПОУ: 33898608, вул. Плеханівська, 
18, м. Харків, 61001, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій серії А у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Сучас-
ний модерн» серії а. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Сучасний модерн» серії А від 
28.12.2010 року №05/20/2/10, видане 01.04.2011 року 
Харківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження №285-Кф-С-о від 31 берез-
ня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,  
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «Сучасний модерн», 
код за ЄДРПОУ: 33898608 вул. Плеханівська, 18,  
м. Харків, 61001, на скасування реєстрації випуску 
облігацій серії В у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Сучас-
ний модерн» серії в. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Сучасний модерн» серії В від 
28.12.2010 року №06/20/2/10, видане 17.06.2011 року 
Харківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження №286-Кф-С-о від 31 берез-
ня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 
4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснен-
ня емісії облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «Сучасний мо-
дерн», код за ЄДРПОУ: 33898608 вул. Плеханівська, 
18, м. Харків, 61001, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій серії С у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Сучас-
ний модерн» серії С. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Сучасний модерн» серії С від 
28.12.2010 року №07/20/2/10, видане 29.08.2011 року 
Харківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження №287-Кф-С-о від 31 берез-
ня 2017 року.

*    *    *
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 та на підставі п. 4 глави 1 розді-
лу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ТОВ  «Су-
часний модерн», код за ЄДРПОУ: 33898608  
вул. Плеханівська, 18, м. Харків, 61001, на скасування 
реєстрації випуску облігацій серії D у зв’язку з погашен-
ням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «Сучасний модерн» серії D. Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «Сучасний модерн»  
серії D від 28.12.2010 року №08/20/2/10, видане 
14.11.2011 року Харківським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, анульовано – розпорядження №288-Кф-С-о від 
31 березня 2017  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Сучасний модерн», 
код за ЄДРПОУ: 33898608 вул. Плеханівська, 18,  
м. Харків, 61001, на скасування реєстрації випуску 
облігацій серії Е у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Сучас-
ний модерн» серії е. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Сучасний модерн» серії Е від 
28.12.2010 року №09/20/2/10, видане 16.12.2011 року 
Харківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження №289-Кф-С-о від 31 берез-
ня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 
4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснен-
ня емісії облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Сучасний модерн», 
код за ЄДРПОУ: 33898608 вул. Плеханівська, 18,  
м. Харків, 61001, на скасування реєстрації випуску 
облігацій серії F у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Сучас-
ний модерн» серії F. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Сучасний модерн» серії F від 
28.12.2010 року №10/20/2/10, видане 29.12.2011 року 
Харківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження №290-Кф-С-о від 31 берез-
ня 2017 року.

 03.04.2017 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 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 

«Новокаховський завод плавлених сирів»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м. Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-31-66
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статут-
ного капіталу.

ІІ. текст повідомлення
29.03.2017 р., загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Новокахов-

ський завод плавлених сирiв» прийнято рiшення про збiльшення 
статутного капiталу товариства на суму 20000000,00 грн. шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом 
збiльшення на 80000000 шт. кiлькостi простих iменних акцiй в 
бездокументарнiй формi iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. 
Цiна розмiщення акцiй складає 0,25 грн. за одну акцiю, що дорiвнює 
номiнальнiй вартостi однiєї акцiї – 0,25 грн. i не є нижче ринкової 
вартостi акцiй, яка була визначена шляхом проведення їх оцiнки 
суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до дiючого законодавства 
України. На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй немає 
даних, чи призведе цей випуск до змiни власникiв значних пакетів 
акцiй товариства, чи збiльшення частки у статутному капiталi 
акцiонерiв, якi вже володiють пакетами у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв 

акцiй. На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй, ПП «Базiс-
95» володiє акцiями товариства у кiлькостi 58218331 шт., що стано-
вить 32,656790% у статутному капiталi товариства; «фiзична осо-
ба», володiє акцiями товариства у кiлькостi 58217644 шт., що 
становить 32,656404% у статутному капiталi товариства; «фiзична 
особа» володiє акцiями товариства у кiлькостi 22073991 шт., що 
становить 12,382108% у статутному капiталi товариства; «фiзична 
особа» володiє акцiями товариства у кiлькостi 22070074 шт., що 
становить 12,379911% у статутному капiталi товариства. 
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу товариства на дату 
прийняття рiшення становить 44,8749%; спiввiдношення загальної 
номiнальної вартостi акцiй товариства якi знаходяться в обiгу, до 
статутного капiталу товариства на дату прийняття рiшення стано-
вить 100%. Акцiї, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про 
розмiщення, розмiщуються виключно серед акцiонерiв товариства. 
Акцiонери товариства мають права та обов'язки, визначенi законо-
давством України та статутом товариства. Спосiб оплати цiнних 
паперiв - виключно грошовими коштами. Акцiї розмiщується з ме-
тою забезпечення зростання обсягiв виробництва товариства, 
реконструкцiї основного виробництва, iнформацiйного та програм-
ного забезпечення. Всi фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок 
розмiщення акцiй, будуть використанi на напрями, що вiдповiдають 
метi та предмету дiяльностi товариства та визначенi в статутi това-
риства. Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачена. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: товариство 
зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення 
акцiй, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. 

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 пат «нКЗпС» тищенко в.І. 29.03.2017 р.

публІЧне аКцІонерне товариСтво 
«новоКаховСьКий Завод плавлених СирІв»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «СпецмеблI»; 2. Код за ЄДРПОУ 00273910
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, 

вул. Новокостянтинiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4170402, (044)4170402
5. Електронна поштова адреса 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації http://smebel.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
31.03.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛI» на підставі рішення На-
глядової ради Товариства, а саме:

- достроково з 31.03.2017р. припинено повноваження генерального ди-
ректора Левицького Вiктора Йосиповича (паспорт СН №274687 виданий 
Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 12.11.1996 р.) на підставі рішен-
ня Наглядової ради Товариства (протокол від 31.03.2017 р.). Особа пере-
бувала на посаді з 11.04.2014р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 
0,4770% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано з 01.04.2017 р. на посаду генерального директора Левицького 
Вiктора Йосиповича (паспорт СН №274687 виданий Печерським РУГУ 
МВС України в м. Києвi 12.11.1996 р.) на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (протокол від 31.03.2017 р.). Посадову особу обрано строком 
на три роки. До обрання особа займала посади: голови правлiння, гене-
рального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 
0,4770% вiд статутного капiталу 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 Левицький Вiктор Йосипович
Генеральний директор (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

31.03.2017

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

приватне аКцIонерне товариСтво 
«добрянСьКоЇ ШвейноЇ фабриКи «полIССя»

2. Код за ЄДРПОУ 00310083
3. Місцезнаходження: 15011, смт Добрянка, вул. Карла Маркса, 98
4. Міжміський код, телефон та факс: /04641/ 45165
5. Електронна поштова адреса: shveyka2008@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: polis.otchet.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
II. текст повідомлення

Згідно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Добрянської швейної фа-
брики «Полiсся» вiд 31.03.2017 р. (Протокол засiдання Наглядової ради 
ПрАТ «Добрянської швейної фабрики «Полiсся» вiд 31.03.2017 р.): 

-припинено повноваження Голови правлiння Кожевнiкової Анастасiї 
Леонiдiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства в розмiрi 0,038526%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

-припинено повноваження Члена правлiння Рильської Ольги Олексiївни 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Поса-
дова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у статутному капiталi То-
вариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має; 

-обрано з 01.04.2017 р. на посаду Голови правлiння Рильську Ольгу 
Олексiївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) строком на три роки. Попередня посада - член правлiння ПрАТ «До-
брянської швейної фабрики «Полiсся». Часткою у статутному капiталi То-
вариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Голова правлiння рильська ольга олексiївна, 03.04.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 4 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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особлива інформація ат «банКомЗв'яЗоК» (код 
ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, 
с.  Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 31.03.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та 
рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» від 
31.03.2017р.:

1.Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Щучика Едуарда Степановича на підпи-
сання від імені Товариства на суму до 150 000 000,00 гривень: догово-
рів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових 
договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або 
припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу 
(в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, 
цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільсько-
господарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, 
найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму 
(оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти 
нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лі-
зингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдат-
ку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на про-
ектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання 
науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних 
робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, 
зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страху-
вання, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банків-
ського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслугову-
вання, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, 
ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної влас-
ності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелек-
туальної власності, державного замовлення, комерційного посередни-
цтва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної 
продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення 
інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію 
заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, за-
міни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 150000 тисяч грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: 150000 тис. грн., вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Спів-
відношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
37,03585%.

Загальна кількість голосуючих акцій 50000; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення 0.

2. Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олек-
сійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директо-
ра Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до  
50 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших 
правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змі-
нюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо 
них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухо-
мості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), по-
ставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, 
ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) 
земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної спо-
руди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (орен-
ди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, за-
стави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, 
будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у 
капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-
конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, тран-
спортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, 
спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управ-
ління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахун-
ку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної 
концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майно-
вих прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими права-
ми інтелектуальної власності, створення за замовленням і використан-
ня об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, 
комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і пе-
редачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіден-
ційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, ми-
рових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни 
боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 50000 тисяч грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: 50000 тис. грн., вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12,34528%.

Загальна кількість голосуючих акцій 50000; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979;кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БУДIВНИЧИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ 00952976
3. Місцезнаходження 03134 м. Київ вул. Миру 36
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 401-43-19 (044) 401-43-19
5. Електронна поштова адреса vat@budiv.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.budiv.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Повноваження посадової особи Директора Товариства – Лехновського 

Петра Iвановича припинено 31.03.2017 року у зв'язку із закінченням строку 
повноважень та рішення річних загальних зборів акціонерів. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента: 66,5075 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 17.03.2014 р. – 31.03.2017 р. Рiшення прийнято річними загальними 
зборами акціонерів Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 31.03.2017 року). 

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – 
Мельник Зосі Болеславiвни припинено 31.03.2017 року у зв'язку із закінчен-

ням строку повноважень та рішення річних загальних зборів акціонерів. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента: 0,415%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 17.03.2014 р. – 31.03.2017 р. Рiшення прийнято річними загальними 
зборами акціонерів Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 31.03.2017 року). 

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – 
Прокопчук Нiни Василiвни припинено 31.03.2017 року у зв'язку із закінчен-
ням строку повноважень та рішення річних загальних зборів акціонерів. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента: 1,378%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 17.03.2014 р. – 31.03.2017 р. Рiшення прийнято річними загальними 
зборами акціонерів Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 31.03.2017 року). 

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – 
Білик Інни Леонідівни припинено 31.03.2017 року у зв'язку із закінченням 
строку повноважень та рішення річних загальних зборів акціонерів. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 17.03.2014 р. – 
31.03.2017 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів 
Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 31.03.2017 року). 

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства – Кецкала Олексія 
Валерійовича припинено 31.03.2017 року у зв'язку із закінченням строку 
повноважень та рішення річних загальних зборів акціонерів. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не воло-

приватне аКцIонерне товариСтво 
«будIвниЧий»
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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 
"КулиКIвСьКе молоКо"

2. Код за ЄДРПОУ 05388983
3. Місцезнаходження 16300, Чернiгiвська обл., смт. 

Куликiвка , вул 8-го Березня , 18-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

04643 2-15-35 2-15-35 

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

kulik-moloko.net.ua

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

II. текст повідомлення
29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ 

МОЛОКО» ( далi- Товариство) прийнято рiшення ( Протокол №1 вiд 
29.03.2017 року) про вчинення значного правочину . Предметом правочину 
є змiни та доповнення до Договору кредитної лiнiї №053 вiд 25.05.2016 
року, укладеного з ПАТ «Дiамантбанк», в результатi яких збiльшується 
розмiр кредитної лiнiї, корегується перелiк майна, що надається в заставу/
iпотеку, збiльшується термiн дiї договору, а також зменшується процентна 
ставка за користування кредитними коштами. Сума коштiв, що є предме-
том правочину, становить 20 000 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 32 135 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 62,24 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 356935 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
356935 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -356935 шт., 
«проти» -0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину законодавством не передбаченi та статутом Товариства не 
визначенi.

29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ 
МОЛОКО» (далi- Товариство) прийнято рiшення ( Протокол №1 вiд 
29.03.2017 року) про вчинення значного правочину . Предметом правочину 
є змiни та доповнення до Договору iпотеки №053/1 вiд 25.05.2016 року, 
укладеного з ПАТ «Дiамантбанк», в результатi яких збiльшується термiн дiї 
договору та ринкова вартiсть майна, що надається в iпотеку. Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить 3 553 тис. 
грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 32 135 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 11,05 %. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй 356935 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 356935 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» -356935 шт., «проти» -0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину законодавством 
не передбаченi та статутом Товариства не визначенi.

29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ 
МОЛОКО» ( далi- Товариство) прийнято рiшення ( Протокол №1 вiд 
29.03.2017 року) про вчинення значного правочину . Предметом правочину 
є змiни та доповнення до Договору застави обладнання №053/3 вiд 
25.05.2016 року, укладеного з ПАТ «Дiамантбанк», в результатi яких 
збiльшується термiн дiї договору, зменшується перелiк майна, що надаєть-
ся в заставу. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом право-
чину, становить 25788 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 32 135 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 80,25 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй 356935 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 356935 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» -356935 шт., «проти» -0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину 
до значного правочину законодавством не передбаченi та статутом Това-
риства не визначенi.

29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МО-
ЛОКО» ( далi- Товариство) прийнято рiшення (Протокол №1 вiд 29.03.2017 
року) про вчинення значного правочину , а саме укладання Договору застави 
транспортних засобiв з ПАТ «Дiамантбанк». Предметом правочину є застава 
транспортних засобiв Товариства в кiлькостi 51 шт. для забезпечення 
зобов’язань за Договором кредитної лiнiї №053 вiд 25.05.2016 року. Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить 7 504 тис. 
грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 32 135 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 23,35 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 356935 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 356935 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» -356935 шт., «проти» -0. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину законодавством не передбаченi 
та статутом Товариства не визначенi. 

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

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

2. Найменування посади Бажан Олександр Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 17.03.2014 р. – 31.03.2017 р. 
Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства 
(Протокол № 2017/1 вiд 31.03.2017 року). 

Повноваження посадової особи Директора Товариства надано Лехнов-
ському Петру Iвановичу 31.03.2017 року у відповідності до пропозицій акці-
онерів, Наглядової ради та рішення річних загальних зборів акціонерів. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 66,5075 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років: Дирек-
тор ПрАТ «Будівничий». Рiшення прийнято річними загальними зборами 
акціонерів Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 31.03.2017 року).

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства на-
дано Мельник Зосі Болеславiвні 31.03.2017 року у відповідності до пропо-
зицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,415%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник головно-
го бухгалтера, Голова Наглядової ради ПрАТ «Будівничий». Річні збори 
акцiонерiв Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 31.03.2017 року) призначили 
Мельник Зосю Болеславiвну на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання 
Наглядової ради вiд 31.03.2017 року обрали її Головою Наглядової ради, 
згiдно Статуту Товариства.

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства 
надано акціонеру Прокопчук Нiні Василiвні 31.03.2017 року у відповід-
ності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акці-
онерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,378%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останніх 5 років: завідуюча центральним скдадом, член На-
глядової ради ПрАТ «Будівничий». Рiшення прийнято річними загаль-
ними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 
31.03.2017  року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства на-
дано Білик Інні Леонідівні 31.03.2017 року у відповідності до пропозицій ак-
ціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Білик І.Л. є пред-
ставником акціонера–фізичної особи, що володіє більше 10% до статутного 
капіталу емітента. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років: про-
відний економіст, член Наглядової ради ПрАТ «Будівничий». Рiшення при-
йнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол  
№ 2017/1 вiд 31.03.2017 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Кецкало 
Олексію Валерійовичу 31.03.2017 року у відповідності до пропозицій акціо-
нерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останніх 5 років: механік ПрАТ «Будівничий». Рiшення прийнято річни-
ми загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 2017/1 вiд 
31.03.2017 року).

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. директор 
лехновський петро Iванович
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1. Місцезнаходження 08200, Києво-Святошинський р-н, 
м. Iрпiнь, Пiвнiчна, б.54

2. Міжміський код, телефон та 
факс

04597-57-7-57 5-75-92

3. Електронна поштова 
адреса

ksrbt@i.ua

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
ksrbt

відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
припинення повноваження голови Наглядової ради Мельника Макси-
ма Петровича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. 
згiдно протоколу № 1.

Паспортнi вiдомостi: _ МЕ 68218109 вiд 03.11.2005р. Днiпровське 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Акцiонер володiє 0,8449 % ПIЦП вiд 
Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: Директор ТОВ»ГЛОБАЛ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА». Обiймала протягом своєї дiяльностi поса-
ди: керiвника. Строк протягом якого особа перебувала на посадi:  
2 роки.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
припиненя повноваження члена Наглядової ради Кривенка Вiктора 
Григоровича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. 
згiдно протоколу № 1.

Паспортнi вiдомостi: СК 732034 19.12.1997 Iрпiнським МВГУ МВС 
Укр. Київської обл. Володiє 0% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ. 
Попередня посада: пенсiонер.Обiймала протягом своєї дiяльностi 
посади: 

Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника 
Олександра Володимировича прийняте на чергових загальних 
зборах 31.03.2017 р. згiдно протоколу №1.Паспортнi вiдомостi: _ 
СР 207794 25.07.1997 Сарницький РВГУ МВС Укр.. Рiвенської 
обл..

Володiє 0% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: 
Голова правлiння ПАТ «Iрпiньмаш»

Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: голова правлiння  
ПАТ «Iрпiньмаш».Строк протягом якого особа перебувала на посадi:  
2 роки.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
обрання голови Наглядової ради Мельника Максима Петровича при-
йняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. згiдно протоколу 
№ 1. Паспортнi вiдомостi: _ МЕ 68218109 вiд 03.11.2005р. Днiпровське 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Акцiонер володiє 0,8449 %  
ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: Директор 
ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА». Обiймала протягом 
своєї дiяльностi посади: керiвника. Строк на який призначено: 
3  роки.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
обрання члена Наглядової ради Кривенка Дмитра Вiкторовича при-
йняте на чергових Загальних Зборах 31.03.2017р. згiдно протоколу 
№1. Паспортнi вiдомостi СМ № 996859, виданий Iрпiнським МВ ГУ 
МВС України в Київськiй областi 05 грудня 2007 року

Представник акцiонера Фолiас Консалтiнг Лiмiтед (частка акцiй що 
належить акцiонеру 95.7250%);

Попередня посада: менеджер ТОВ «ЮААГРО».Обiймав протягом 
своєї дiяльностi посади: менеджера

Строк на який призначено: 3 роки.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 

обрання членом Наглядової ради Мельника Олександра Володимиро-
вича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. згiдно про-
токолу №1.

Паспортнi вiдомостi: _ СР 207794 25.07.1997 Сарницький РВГУ 
МВС Укр.. Рiвенської обл. Представник акцiонера Фолiас Консалтiнг 
Лiмiтед (частка акцiй що належить акцiонеру 95.7250%).Попередня 
посада: Голова правлiння ПАТ «Iрпiньмаш».Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: голова правлiння ПАТ «Iрпiньмаш»

Строк на який призначено: 3 роки.
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів
31.03.2017 року Загальними Зборами ПАТ «Київське спецiалiзоване 

ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення (протокол № 1) 
про попереднє схвалення значних правочинiв, сукупною вартiстю 50 
i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути 
здiйсненi протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого 
рiшення, а саме: укладання форвардних контрактiв. Гранична сукуп-
на вартiсть правочинiв - 14 226,7 тис. грн. i бiльше. Вартiсть активiв 
АТ станом на 31.12.2016 р. становить 28 453,4 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 50% i 
бiльше. Предмет правочину – укладання форвардних контрактiв. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4337443, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 4223803, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 4223803, «проти» 
0 прийняття рiшення.

31.03.2017 року Загальними Зборами ПАТ «Київське 
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення 
(протокол № 1) про попереднє схвалення значних правочинiв, су-
купною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi 
можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, а саме: укладання договорiв купiвлi-
продажу майнових прав на квартири. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 14 226,7 тис. грн. i бiльше. Вартiсть активiв АТ станом 
на 31.12.2016 р. становить 28 453,4 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 50% i 
бiльше. Предмет правочину – укладання договорiв купiвлi-продажу 
майнових прав на квартири. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
4337443, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 4223803, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» 4223803, «проти» 0 прийняття рiшення.

31.03.2017 року Загальними Зборами ПАТ «Київське 
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення 
(протокол № 1) про попереднє схвалення значних правочинiв, су-
купною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi 
можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, а саме: укладення договорiв купiвлi-
продажу майнових прав на нежитловi примiщення. Гранична сукуп-
на вартiсть правочинiв - 14 226,7 тис. грн. i бiльше. Вартiсть активiв 
АТ станом на 31.12.2016 р. становить 28 453,4 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 50% i бiльше. Предмет правочину – укладення 
договорiв купiвлi-продажу майнових прав на нежитловi примiщення. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4337443, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 4223803, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 4223803, «про-
ти» 0 прийняття рiшення

31.03.2017 року Загальними Зборами ПАТ «Київське 
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення 
(протокол № 1) про попереднє схвалення значних правочинiв, су-
купною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi 
можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, а саме: укладання договорiв купiвлi-
продажу квартир. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 14 226,7 
тис. грн. i бiльше. Вартiсть активiв АТ станом на 31.12.2016 р. ста-
новить 28 453,4 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 50% i бiльше. Предмет 
правочину – укладання договорiв купiвлi-продажу квартир. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй 4337443, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 4223803, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» 4223803, «проти» 0 прий-
няття рiшення.

повідомлення про виникнення особливої інформації 

пат «КиЇвСьКе СпецIалIЗоване ремонтно-будIвельне товариСтво».
Код за Єдрпоу 00293841.
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1. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Боженка, 86
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 206-12-28 (044) 206-12-28
3. Електронна поштова адреса bogenko86@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/mfb

текст повідомлення
Посадова особа Директор Бахарцов Олексiй Сергiйович (фiзична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє по-
вноваження на посадi 30.03.2017р.; акцiями та часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє (0%); на посадi особа перебувала 11 рокiв 
та 2 мiсяцi; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переоб-
рання Директора Товариства; пiдстави: Протокол загальних зборiв 
акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р.

Посадова особа Голова Наглядової ради Свешнiков Олександр Бо-
рисович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) припиняє повноваження на посадi 30.03.2017р.; володiє 2 акцiями, 
що складає 0,001% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй 
або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в гро-
шовому вираженнi становить 6,2 грн.; на посадi особа перебувала  
7 рокiв та 2 мiсяцi; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повно-
важень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: 
переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол 
загальних зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р.

Посадова особа Член Наглядової ради Лобарев Микола Андрiйович 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) при-
пиняє повноваження на посадi 30.03.2017р.; володiє 2 акцiями, що 
складає 0.001% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або 
частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошово-
му вираженнi становить 6,2 грн.; на посадi особа перебувала 5 рокiв 
та 2 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повнова-
жень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: 
переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол 
загальних зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р. Замiсть посадової 
особи, повноваження якої припиняються, нiкого не обрано у зв'язку iз 
зменшенням кiлькiсного складу Наглядової ради до трьох осiб.

Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Володимир Во-
лодимирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) припиняє повноваження на посадi 30.03.2017р.; володiє 1083766 
акцiями, що складає 75.42% статутного капiталу емiтента; розмiр паке-
та акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента 
в грошовому вираженнi становить 3359674,6 грн.; на посадi особа пере-
бувала 7 рокiв та 2 мiсяцi; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення 
повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього 
рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: 
Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р.

Посадова особа Член Наглядової ради Абрамчук Ганна Бронiславiвна 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) при-
пиняє повноваження на посадi 30.03.2017р.; володiє 10 акцiями, що 
складає 0.001% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або 
частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому 
вираженнi становить 31 грн.; на посадi особа перебувала 8 рокiв та  
3 мiсяцi; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi 
збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання скла-
ду Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол загальних зборiв 
акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р. Замiсть посадової особи, повнова-
ження якої припиняються, нiкого не обрано у зв'язку iз зменшенням 
кiлькiсного складу Наглядової ради до трьох осiб.

Посадова особа Член Наглядової ради Крамаренко Валерiй Олек-
сандрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) припиняє повноваження на посадi 30.03.2017р.;акцiями та 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); на посадi осо-
ба перебувала 5 рокiв та 2 мiсяцi; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про 
припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прий-

няття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товари-
ства; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 
30.03.2017р. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Северинова Свiтлана 
Валентинiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) припиняє повноваження на посадi 30.03.2017р.; володiє  
2 акцiями, що складає 0.001% статутного капiталу емiтента; розмiр па-
кета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi 
емiтента в грошовому вираженнi становить 6,2 грн.; на посадi особа 
перебувала 7 рокiв та 2 мiсяцi; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припи-
нення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття 
цього рiшення: необхiднiсть прийняття рiшення про припинення по-
вноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол загаль-
них зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р. Замiсть посадової осо-
би, повноваження якої припиняються, нiкого не обрано у зв'язку iз 
лiквiдацiєю такого органу, як Ревiзiйна комiсiя.

Посадова особа Директор Бахарцов Олексiй Сергiйович (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на 
посаду 30.03.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: Директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що при-
йняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прий-
няття цього рiшення: переобрання Директора Товариства; пiдстави: 
Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р.

Посадова особа Голова Наглядової ради Свешнiков Олександр Бо-
рисович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) 30.03.2017р. загальними зборами акцiонерiв обраний на посаду 
Члена Наглядової, 30.03.2017р. на засiданнi наглядової ради особу 
обрано Головою Наглядової ради; володiє 2 акцiями, що складає 
0.001% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, 
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому 
вираженнi становить 6,2 грн. Обраний член наглядової ради є 
акцiонером. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
Директор, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу:  
3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання на посаду члена на-
глядової ради - Загальнi збори акцiонерiв, орган, що прийняв рiшення 
про обрання на посаду Голови наглядової ради - Наглядова рада; при-
чина прийняття рiшення про обрання на посаду члена наглядової 
ради: переобрання складу Наглядової ради Товариства, причина 
прийняття рiшення про обрання на посаду Голови наглядової ради: 
вакантнiсть посади; пiдстава обрання на посаду члена наглядової 
ради: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р., 
пiдстава обрання на посаду Голови наглядової ради: Протокол Нагля-
дової ради вiд 30.03.2017р.

Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Володимир Во-
лодимирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) обраний на посаду 30.03.2017р.; володiє 1083766 акцiями, 
що складає 75.42% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй 
або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в гро-
шовому вираженнi становить 3359674,6 грн. Обраний член наглядової 
ради є акцiонером. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: керiвник, Член Наглядової ради; непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори 
акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу 
Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол загальних зборiв 
акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р.

Посадова особа Член Наглядової ради Крамаренко Валерiй Олек-
сандрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) обраний на посаду 30.03.2017р.; володiє акцiями та часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє (0%). Обраний член наглядо-
вої ради є представником акцiонера Северинової Свiтлани 
Валентинiвни. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: заступник директора, Директор, Член Наглядової ради; непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переоб-
рання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол загаль-
них зборiв акцiонерiв № 1/03 вiд 30.03.2017р.

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 
публIЧне аКцIонерне товариСтво «меблева фабриКа IменI в.боЖенКа». 

Код за Єдрпоу 00274708
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1. Місцезнаходження 02105, м.Київ, Тампере, 13-Б
2. Міжміський код, телефон 
та факс

0445582700 0445733649

3. Електронна поштова 
адреса

kpds2@list.ru

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/tpshb-2

текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

припинення повноважень Голови Наглядової ради Кочерги Василя Михай-
ловича прийняте 30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста 
(кворум 92,5%), протокол № 24.

Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi данi. Посадова особа володiє 4.988% вiд СК АТ. 

Пропрацювала на посадi з 2010 р. Голови Наглядової ради.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-

рання Члена Наглядової ради Кочерги Василя Михайловича прийняте 
30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), 
протокол № 24. Рiшення про обрання Голови Наглядової ради Кочерги 
Василя Михайловича прийняте 30.03.2017 р. на засiданнi НР товариста, 
протокол № 2.

Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi данi. Посадова особа володiє 4.988% вiд СК АТ. 

Попередня посада: Голова Наглядової ради. Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: Трест «Київпiдземшляхбуд-2, керуючий.

Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

припинення повноважень Заступника голови Наглядової ради Самiленка 
Миколи Костянтиновича прийняте 30.03.2017 р. на чергових загальних збо-
рах товариста (кворум 92,5%), протокол № 24. Паспортнi данi фiзичної осо-
би: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа 
володiє 1.179% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi з 2010 р. Заступника 
голови Наглядової ради

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-
рання Члена Наглядової ради Самiйленко Микола Костянтинович прийня-
те 30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), 
протокол № 24. Рiшення про обрання Заступник голови Наглядової ради 
Самiйленко Микола Костянтинович прийняте 30.03.2017 р. на засiданнi НР 
товариста, протокол № 2. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа 
вiдмовилась надати паспортнi данi.

Посадова особа володiє 1.179% вiд СК АТ. Попередня посада: Заступ-
ник голови Наглядової ради. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: 
_Керiвник СБМУ-1. Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
припинення повноважень Члена Наглядової ради Печеного Володимира 
Iвановича прийняте 30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста 
(кворум 92,5%), протокол № 24.

Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi данi. Посадова особа володiє 0.06% вiд СК АТ. 

Пропрацювала на посадi з 2007 р. начальник управлiння пiдготовки 
будiвництва

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-
рання Члена Наглядової ради Iванової Iрини Леонiдiвни прийняте 
30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), про-
токол № 24. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась 
надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0,65% вiд СК АТ. Попере-
дня посада: Заступник голови правлiння. Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: Заступник голови правлiння. Термiн призначення: згiдно 
Статуту АТ.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-
рання Члена Наглядової ради Сєдової Олени Тарасiвни прийняте 
30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), про-
токол № 24. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась 
надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0,10% вiд СК АТ. 

Попередня посада: не працює. Обiймала протягом своєї дiяльностi по-
сади: начальник кошторисно-договiрного вiддiлу треста

Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-

рання Члена Наглядової ради Катриченка Юрiя Олексiйовича прийняте 
30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), про-
токол № 24. 

Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi данi. Посадова особа володiє 20,89% вiд СК АТ. 

Попередня посада: Директор департаменту з управлiння майном та ак-
тивами ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Обiймала протягом своєї дiяльностi по-
сади: Директор департаменту з управлiння майном та активами ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд». 

Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Задорожної Галини 
Михайлiвни прийняте 30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товарис-
та (кворум 92,5%), протокол № 24.

Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi данi. Посадова особа володiє 0.09% вiд СК АТ. 

Пропрацювала на посадi з 2016 р. бухгалтер I категорiї
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-

рання Члена Ревiзiйної комiсiї Задорожної Галини Михайлiвни прийняте 
30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), про-
токол № 24. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Задорожна Га-
лина Михайлiвна прийняте 30.03.2017 р. на засiданнi НР товариста, про-
токол № 2. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась 
надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0.09% вiд СК АТ. 

Попередня посада: Голова Ревiзiйної комiсiї. Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: заст.головного бухгалтера АТ.

Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-

рання Члена Ревiзiйної комiсiїї Охрименка Сергiя Iвановича прийняте 
30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), 
протокол № 24. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа 
вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0,02% вiд СК 
АТ. Попередня посада: заступник начальника виробничо-технiчного 
вiддiлу треста.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: заступник на-
чальника виробничо-технiчного вiддiлу треста.Термiн призначення: згiдно 
Статуту АТ.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-
рання Члена Ревiзiйної комiсiї Дейнеки Галини Андрiївни прийняте 
30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), про-
токол № 24. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась 
надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0,03% вiд СК АТ. Попере-
дня посада: Член Ревiзiйної комiсiї. Обiймала протягом своєї дiяльностi по-
сади: начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання.Термiн призна-
чення: згiдно Статуту АТ.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Дейнеки Галини 
Андрiївни прийняте 30.03.2017 р. на чергових загальних зборах товариста 
(кворум 92,5%), протокол № 24.

Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi данi. Посадова особа володiє 0,03% вiд СК АТ. 

Пропрацювала на посадi з 2010р. начальник вiддiлу матерiально-
технiчного постачання.

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

публIЧне аКцIонерне товариСтво «треСт КиЇвпIдЗемШляхбуд-2».
Код за Єдрпоу 04012721

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство  
«Лисянська рибоводно-мелiоративна станцiя», 00725252, 
19300 Черкаська область Лисянський смт.Лисянка пров.

Бужанський.49, 0249 61359. 2.Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній  
базі даних Комісії 04.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  
www.rms.at24.com.ua 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«лиСянСьКа рибоводно-мелIоративна СтанцIя»

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
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публIЧне аКцIонерне 
товариСтво «елмIЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 24102142
3. Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-87-22 
5. Електронна поштова адреса: elmiz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.elmiz.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «ЕЛМIЗ» вiд 31.03.2017р. 
(Протокол №19 рiчних загальних зборiв ПАТ «ЕЛМIЗ» вiд 31.03.2017 р.): 

-припинено повноваження на посадi Голови Наглядової ради Васильє-
ва Вадима Валерiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у 
статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,0000001%. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

-припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Ткаченка 
Дмитра Iгоровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у статут-
ному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,0000001%. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

-припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Євсєєва 
Михайла Михайловича (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у 
статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,0000001%. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

-припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Синельни-
ченка Вiктора Тимофiйовича - представника акцiонера ТОВ «МIКРО-
МОДУЛЬ» за довiренiстю (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у 
статутному капiталi Товариства юридична особа володiє у розмiрi 28,0383%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

-припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Бочкарьо-
ва Олександра Iвановича - представника акцiонера ТОВ «МIКРОМОДУЛЬ» 
за довiренiстю (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у статутному 
капiталi Товариства юридична особа володiє у розмiрi 28,0383%. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

-припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради 
Селiвьорстова Андрiя Володимировича - представника акцiонера 
ПрАТ  «АФК «СИСТЕМА» за довiренiстю (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посадi 1 
рiк. Юридична особа часткою у статутному капiталi Товариства володiє у 
розмiрi 0,0000001%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

-припинено повноваження на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї - юридич-
ної особи ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ» в особi представ-
ника за довiренiстю. Посадова особа перебувала на посадi 2 роки. Част-
кою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,4046%. 
Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

-припинено повноваження на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Кундiренка 
Дмитра Всеволодовича (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа перебувала на посадi 2 роки. Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

-припинено повноваження на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Шевель 
Валентини Миколаївни (посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Посадова особа перебувала на посадi 2 роки. Част-
кою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,002%. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

-обрано на посаду Голови Наглядової ради Васильєва Вадима 
Валерiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) строком на три роки. Попередня посада - голова Наглядової ради 
АТ «Елмiз». Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 
0,0000001%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

-обрано на посаду Члена Наглядової ради Ткаченка Дмитра Iгоревича 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 
на три роки. Попередня посада - член Наглядової ради АТ «Елмiз». Част-
кою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,0000001%. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

-обрано на посаду Члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайло-
вича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
строком на три роки. Попередня посада - член Наглядової ради АТ «Елмiз». 
Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,0000001%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

-обрано на посаду Члена Наглядової ради Синельниченка Вiктора 
Тимофiйовича - представника акцiонера-юридичної особи 
ТОВ  «МIКРОМОДУЛЬ» за довiренiстю (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) строком на три роки. Попередня посада - за-
ступник голови правлiння АТ «Елмiз». Часткою у статутному капiталi Това-
риства юридична особа володiє у розмiрi 28,0383%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

-обрано на посаду Члена Наглядової ради Бочкарьова Олександра 
Iвановича - представника акцiонера-юридичної особи ТОВ «МIКРОМОДУЛЬ» 
за довiренiстю (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) строком на три роки. Попередня посада - президент АТ «Елмiз». 
Часткою у статутному капiталi Товариства юридична особа володiє у 
розмiрi 28,0383%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

-обрано на посаду Члена Наглядової ради Селiвьорстова Андрiя Воло-
димировича - представника акцiонера-юридичної особи ПрАТ «АФК «СИС-
ТЕМА» за довiренiстю (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) строком на три роки. Попередня посада - директор ПрАТ 
«ПiСiБi-Радiозавод». Часткою у статутному капiталi Товариства юридична 
особа володiє у розмiрi 0,0000001%. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

-обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї - юридичну особу ТОВ 
«БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ» в особi представника за 
довiренiстю строком на три роки. Попередня посада - Голова Ревiзiйної 
комiсiї АТ «ЕЛМIЗ». Часткою у статутному капiталi Товариства юридична 
особа володiє у розмiрi 0,4046%. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 

-обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Кундiренка Дмитра Всеволо-
довича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
строком на три роки. Попередня посада - фiнансовий бiзнес аналiтик ТОВ 
«Спiвдружнiсть-Прогрес». Часткою у статутному капiталi Товариства поса-
дова особа не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

-обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Шевель Валентину Микола-
ївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
строком на три роки. Попередня посада - Член Ревiзiйної комiсiї АТ 
«ЕЛМIЗ». Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа 
володiє у розмiрi 0,002%. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Голова правлiння Шумило микола михайлович, 31.03.2017.

Приватне акціонерне товариство «Харківське управління механізації № 
11» (код за ЄДРПОУ 01413974, місцезнаходження: 61030, м. Харків, вулиця 
Біологічна, 25) повідомляє про внесення додаткового питання до проекту 
порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
28.04.2017 р. 

…10. Про вчинення значного правочину. 
(проект порядку денного опубліковано в щоденному офіційному друко-

ваному виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 52 (2557) від 17.03. 
2017 р.)

Тел. для довідок: (057) 733-01-02    Наглядова Рада ПрАТ «ХУМ №11»

приватне аКцІонерне товариСтво «харКІвСьКе управлІння механІЗацІЇ № 11»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне то-

вариСтво "авIаКомпанIя 
КонСтанта"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 

буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

061- 721-43-23 061-787-33-67

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

constantaairlines.com

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя 

Константа» вiд 29.03.2017р. (Протокол № 21) припинено повноваження Го-
лови Наглядової ради Терещука Олександра Олександровича. 16.08.2016р. 
рiшенням Наглядової ради (Протокол № 16/08-16 вiд 16.08.2016р.) . Тере-
щука О.О було обрано Головою Наглядової ради. Терещук О.О. є власни-
ком 1 (однiєї) шт. простих iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх  
5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з 17.05.2007р. по 31.08.2011р.- головний 
юрисконсульт ТОВ КУА «Сварог Ессет Менеджмент», з 01.09.2011р. по 
17.07.2015р. - головний юрисконсульт з питань у галузi електроенергетики 
ТОВ «Енергатичний стандарт (Україна)», з 18.07.2015р. по теперiшнiй час 
- голова представництва ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT 
LIMITED. Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi по-
сади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою осо-
бою Товариства. На посадi члена Наглядової ради перебував з 25.05.2016р. 
У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться. 

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя 
Константа» вiд 29.03.2017р. (Протокол № 21) припинено повноваження 
члена Наглядової ради Уманської Олени Петрiвни. Уманська О.П. є влас-
ником 1 (однiєї) шт. простих iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 
(п'яти) рокiв мiсце роботи - з 05.04.2006р. по 21.04.2011р.- начальник кор-
поративного вiддiлу ТОВ КУА «Сварог Ессет менеджмент», з 22.04.2011р. 
по теперiшнiй час - директор ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР». Непогашена 
(незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та\або займатись 
певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товариства. На 
посадi члена Наглядової ради перебувала з 25.05.2016р. У зв'язку iз 
вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя 
Константа» вiд 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) припинено повноваження чле-
на Наглядової ради Куликової Людмили Олексiївни. Куликова Л.О. є власни-
ком 1 (однiєї) шт. простих iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх  
5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з 03.04.2006р. по 29.04.2011р.- провiдний 
спецiалiст корпоративного вiддiлу ТОВ КУА «Сварог Ессет менеджмент», з 
04.05.2011р.по 01.10.2014р. - начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього 
аудиту ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», з 01.10.2014р.по теперiшнiй час - на-
чальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР». Не-
погашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та\або за-
йматись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товариства. 
На посадi члена Наглядової ради перебувала з 25.05.2016р. У зв'язку iз 
вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться. 

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя 
Константа» вiд 29.03.2017р. (Протокол № 21) припинено повноваження Ревiзора 
Машковцева Сергiя В’ячеславовича. Машковцев С.В. є власником 1 (однiєї) шт. 
простих iменних акцiй Товариства. Згоди на на поширення конфiденцiйної 
iнформацiї не надавав. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - головний 
юрисконсульт ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менедж-

мент», Ревiзор Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Константа». 
Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та\або за-
йматись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товариства. На 
посадi члена Наглядової ради перебував з 27.03.2014р. У зв'язку iз вiдсутнiстю 
додаткова iнформацiя не наводиться.

У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього складу На-
глядової ради ПрАТ «Авiакомпанiя Константа», рiшенням чергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» вiд 29.03.2017р. 
(Протокол № 21 ) обрано Кривоноса Олексiя Валерiйовича на посаду чле-
на Наглядової ради. Кривонос О.В. є власником 1 (однiєї) шт. простих 
iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з 
01.01.2012р. по 30.04.2016р.- вiйськовослужбовець МО України, з 
01.05.2016р. по теперiшнiй час – вiйськовий пенсiонер. Непогашена (не-
знята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та\або займатись пев-
ною дiяльнiстю вiдсутнi.Не є афiлiйованою особою Товариства. Члена На-
глядової ради Товариства обрано на три роки.У зв'язку iз вiдсутнiстю 
додаткова iнформацiя не наводиться.Рiшенням Наглядової ради Товари-
ства (Протокол № 29/03-17 вiд 29.03.2017р.) на посаду Голови Наглядової 
ради обрано Кривоноса Олексiя Валерiйовича.

У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього складу На-
глядової ради ПрАТ «Авiакомпанiя Константа», рiшенням чергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» вiд 29.03.2017р. 
(Протокол № 21 ) обрано Смоляра Вiталiя Вiталiйовича на посаду члена 
Наглядової ради. Смоляр В.В. є власником 1 (однiєї) шт. простих iменних 
акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - Приват-
ний пiдприємець, м. Харкiв, Власник текстильного пiдприємства, директор. 
Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та\або 
займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товари-
ства.Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки.У зв'язку iз 
вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться.

У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього складу На-
глядової ради ПрАТ «Авiакомпанiя Константа», рiшенням чергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» вiд 29.03.2017р. 
(Протокол № 21 ) обрано Моїсєєнко Михайла Юрiйовича на посаду члена 
Наглядової ради. Моїсєєнко М.Ю. є власником 1 (однiєї) шт. простих 
iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з 
01.10.2008р. по 24.02.2014р.- начальник вiддiлу ДК «Укрспецекспорт»  
(м.Київ), з 25.02.2014р. по 12.10.2014р. - тимчасово не працював , з 
13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спецiалiст ДЗТIК «Промоборонек-
спорт» (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперiшнiй час – тимчасово не працює. 
Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та\або 
займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi.Не є афiлiйованою особою Товари-
ства.Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки.У зв'язку iз 
вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться.

У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього Ревiзора 
ПрАТ «Авiакомпанiя Константа», рiшенням чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» вiд 29.03.2017р. (Протокол  
№ 21 ) обрано Нефьодова Олександра Дмитровича на посаду Ревiзора. 
Нефьодов О.Д. є власником 1 (однiєї) шт. простих iменних акцiй Товари-
ства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з вересня 2012р. по 
грудень 2013р. – начальник виробництва ТОВ «Група компанiй «Центр», 
лютого 2013р. по лютий 2014р.-технiчний директор ТОВ ТРАФIК –ТВ», з 
лютого 2014р. по липень 2016р. –головний бухгалтер ТОВ «Торговий ДIМ « 
Компанiя РIКОН», з лютого 2017р. по теперiшнiй час директор ТОВ «Мон-
таж Спец Сервiс». Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати 
певнi посади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є 
афiлiйованою особою Товариства. Ревiзора Товариства обрано на три 
роки.У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться.

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 Таланов Андрiй Олексiйович
Генеральний директор

30.03.2017

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. ЗаГальнІ вІдомоСтІ
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козельницька, 

будинок 15
4. Міжміський код, 
телефон та факс

+38 032 2390710 +38 032 2390710

5. Електронна поштова 
адреса

ZaіkaOS@dtek.com

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

http://www.dtek.com/іnvestors_and_partners/
asset/zapadenergo/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість

публІЧне аКцІонерне товариСтво “дтеК ЗахІденерГо”
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ІІ. теКСт повІдомлення
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято 

рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, 
а саме додаткової угоди з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» (місцезнаходження: 83001, м. До-
нецьк, бульвар Шевченка, буд. 11, код за ЄДРПОУ 31386990) до догово-
ру № 431-ЭН від 29.10.2015 на виконання робіт по системі 
електропостачання та автоматизації пневмозоловидалення енергоблоку 
№ 7 ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС щодо продовження строку дії договору 
до 30.06.2017.

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійовани-
ми, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого 
бенефіціарного власника.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є 
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 483,5 тис. грн.

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 
тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ 
ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,012%

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

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

2. Найменування посади
т.в.о. Генерального директора  Шувар андрій йосифович

31.03.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості 

1. повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «аКцIонерна Страхова КомпанIя 
«омеГа»

2. Код за Єдрпоу: 21626809 
3. місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-

17-65
5. електронна поштова адреса: kul@omega.ua 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
7. вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

03.04.2017 року Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол № 4 
засiдання Наглядової ради вiд 03.04.2017 р.) прийнято рішення про: 

1) припинення повноважень т.в.о. Президента та членів Правління, а 
саме:: 

- тимчасово виконуючого обов’язки Президента Товариства, який згідно 
Статуту Товариства одночасно є Головою правління Товариства – Карага-
єва Павла Анатолійовича (паспорт серії МО № 002058, виданий Комсо-
мольським РВ ХМУ УМВС України у Херсонській області 20.09.1995р.) у 
зв’язку iз переобранням складу Правління. Карагаєв П.А. часткою в статут-
ному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Карагаєв П.А. 
перебував у складі Правління АСК «ОМЕГА»: з 02.04.2014р.до 15.08.2014р. – 
член Правління; з 15.08.2014 по 02.04.17р.- т.в.о. Президента;

- члена Правління Літвінова Анатолія Вікторовича (паспорт серії СО 
№ 053022, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 берез-
ня 1999 р.), у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень 
члена Правління згідно Статуту Товариства. Літвінов А.В. часткою в статут-
ному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Літвінов А.В. 
перебував у складі Правління Товариства – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;

- члена Правління Матвійчук Зої Володимирівни (паспорт серія СТ 
№ 235453, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київській обл. 20 
січня 2011р.) у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень 
члена Правління згідно Статуту Товариства. Матвійчук З.В. часткою в ста-
тутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Матвійчук З.В. 
перебувала у складі Правління Товариства – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;

- члена Правління Бунецької Юлії Дмитрівни (паспорт серії СН 

№ 099450, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 люто-
го 1996 року) у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень 
члена Правління згідно Статуту Товариства. Бунецька Ю.Д. часткою в ста-
тутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Бунецька Ю.Д. 
перебувала у складі Правління Товариства – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;

2) обрання тимчасово виконуючим обов’язки Президента Товариства 
(Голови Правління): 

- Карагаєва Павла Анатолійовича (паспорт серії МО № 002058, виданий 
Комсомольським РВ ХМУ УМВС України у Херсонській області 20.09.1995р.). 
Протягом останніх п’яти років Карагаєв П.А. обіймав наступні посади: віце-
президент, директор з корпоративних продажів Дирекції з корпоративних 
продажів АСК «ОМЕГА»; т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА». Карагаєв П.А. 
часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на 
посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» - 
3  (три) роки;

а членами Правління: 
- Літвінова Анатолія Вікторовича (паспорт серії СО № 053022, виданий 

Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 березня 1999 р.). Літвінов 
А.В. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: віце-Президент, 
директор дирекції зі страхування АСК «ОМЕГА». Літвінов А.В. часткою в 
статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно 
із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки.

- Бунецьку Юлію Дмитрівну (паспорт серії СН № 099450, виданий Дні-
провським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 лютого 1996 року). Бунець-
ка Ю.Д. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: головний 
бухгалтер Фінансової дирекції АСК «ОМЕГА»; віце Президент – Директор з 
фінансів АСК «ОМЕГА». Бунецька Ю.Д. часткою в статутному капiталi АСК 
«ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положен-
ням про Правління АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки.

- Матвійчук Зою Володимирівну (паспорт серія СТ № 235453, виданий 
Броварським МВГУ МВС України в Київській обл. 20 січня 2011р.). Матвій-
чук З.В. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: директор 
дирекції юридичного супроводу АСК «ОМЕГА». Матвійчук З.В. часткою в 
статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно 
із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки.

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

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

2. т.в.о. президента  Карагаєв павло анатолійович.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «оКнаб феШІн ІндаСтрІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21512862
3. Місцезнаходження: 01135, м.Київ, проспект Перемоги, буд.18
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 409-22-45, 409-22-47,  

044-277-15-15
5. Електронна поштова адреса: vmb@omc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 21512862.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів товариства 31.03.2017р. прийнято рішення 
про припинення емітента Приватного акцiонерного товариства «Окнаб Фешін 
Індастрі» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Окнаб Фешін Індастрі». Рiшення про припинення 
(реорганiзацiя шляхом перетворення) прийняте 100,00 % голосiв, якi прийняли 
участь в загальних зборах: «За» – 33608 голосiв, що складає 100,00% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцій, «Проти» – 0 голосiв, що складає 0,0% вiд 

загальної кiлькостi голосуючих акцій. Метою даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя ви-
трат акцiонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-
правової форми, як акцiонерне товариство, та є оптимiзацiя та пiдвищення 
ефективностi дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства. При 
перетвореннi ПрАТ «Окнаб Фешін Індастрі» всi його майновi права, грошовi ко-
шти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до його правонаступ-
ника – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Окнаб Фешін Індастрі», 
розмiр статутного капiталу якого становить 450009,00 (чотириста п’ятдесят ти-
сяч дев’ять гривень 00 копійок) гривень. Обмін акцій акціонерів ПрАТ «Окнаб 
Фешін Індастрі» на розмір частки в статутному капіталі ТОВ «Окнаб Фешін Інда-
стрі» проводиться виходячи з розміру частки акціонера (у відсотках) у статутно-
му капіталі ПрАТ «Окнаб Фешін Індастрі» згідно з номінальною вартістю акцій. 
Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) ТОВ право-
наступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток (паїв) ТОВ 
«Окнаб Фешін Індастрі» правонаступника відбувається із збереженням співвід-
ношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціо-
нерного товариства, що перетворилося.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством директор лисенко вадим Станіславович, 31.03.2017р.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«оКнаб феШІн ІндаСтрІ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21512862
3. Місцезнаходження: 01135, м.Київ, проспект Перемоги, буд.18
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 409-22-45, 409-22-47,  

044-277-15-15
5. Електронна поштова адреса: vmb@omc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 21512862.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення:

В зв’язку з прийняттям 31.03.2017р. загальними зборами акціонерів то-

вариства рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного това-
риства «Окнаб Фешін Індастрі» шляхом реорганiзацiї через перетворення 
у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Окнаб Фешін Індастрі»:  
1) припинено повноваження Директора Лисенко Вадима Станіславовича; 
перебував на посадi з 08.01.2014р. (Протокол загальних зборів від 
03.01.2014р.); в стат.кап.емiтента 78,4171%; 2) обрано з 01.04.2017р. на 
невизначений термiн на посаду Голови Комiсiї з припинення Лисенко Вади-
ма Станіславовича; іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Директор ПрАТ «Окнаб Фешін Індастрі»; в стат.кап.емiтента 
78,4171%. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не 
надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не 
має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством директор лисенко вадим Станіславович, 31.03.2017р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«оКнаб феШІн ІндаСтрІ»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«боярське автотранспортне підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 05538879
3. Місцезнаходження: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський ра-

йон, м.Боярка, вул.Шевченка, 176
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459836737
5. Електронна поштова адреса: boyarcke-atp@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05538879.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-

вариства «Боярське АТП» вiд 31.03.2017р. прийнято рішення: 1) припинити 
повноваження на посаді член Правління, заступник Голови Правлiння з 

експлуатацiї – Ліщенко Віктора Михайловича; перебував на посаді з 
10.02.2011р.; 0,00% в стат.кап.емітента; 2) обрати на строк 5 (п’ять) років на 
посаду член Правління, головного бухгалтера – Шевченко Тамара Микола-
ївна; інші посади протягом останніх 5 років: головний бухгалтер ПрАТ «Бо-
ярське АТП»; 0,000007% в стат.кап.емітента; 3) обрати на строк 5 (п’ять) 
років на посаду член Правління, заст.Голови Правління по виробництву – 
Згурського Юрія Миколайовича; інші посади протягом останніх 5 років: за-
ступник Голови Правління по виробництву ПрАТ «Боярське АТП»; 0,00% в 
стат.кап.емітента. Посадові особи згоди на оприлюднення паспортних да-
них не надали. Непогашених судимостей за корисливі або посадові зло-
чини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова правління Стрілець микола володимирович, 
31.03.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«боярСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента - публІЧне аКцІонерне 
товариСтво «мІСто банК» 

2. Код за ЄДРПОУ - 20966466
3. Місцезнаходження – 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11
4. Міжміський код, телефон та факс - 048 711 67 77
5. Електронна поштова адреса - office@mbank.sky.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://mistobank.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 - 
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 
10 відсотків статутного капіталу

II. текст повідомлення 
АТ «Місто Банк» повідомляє про прийняття 29.03.2017 Загальні збора-

ми акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Банку за раху-
нок додаткових внесків у розмірі 202 000 тис. грн. шляхом приватного роз-
міщення додаткових 202 000 000 штук простих іменних акцій АТ «Місто 
Банк» існуючої номінальної вартості 1,00 гривень. 

Загальна номінальна вартість акцій складає 202 000 000,00 гривень. 
Ціна розміщення дорівнює номінальній вартості (202 000 000,00 гривень), 
оскільки ринкова вартість акцій не перевищує їх номінальної вартості. Роз-
міщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі 
акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, 
а саме: 

Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ЮНІМАКС» (код за ЄДРПОУ 22447167) є власником 229 953 260 акцій, 
що складає 45,9815% статутного капіталу емітента.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ролвенден Стандарт» (код 
за ЄДРПОУ 31069036) є власником 117 771 266 акцій, що складає 23,5495% 
статутного капіталу емітента. 

Фізична особа – є власником 122 522 000 акцій, що складає 24,4995% 
статутного капіталу емітента. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних па-
перів на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента 

на дату прийняття цього рішення складає 40,3919%;
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-

міщуються: 
- акціонери АТ «Місто Банк» мають право на участь в управлінні Бан-

ком. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення 
кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумуля-
тивного голосування;

- акціонери АТ «Місто Банк» мають право на отримання дивідендів. 
Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів надсилається акціоне-
рам персонально засобами поштового чи телекомунікаційного зв‘язку у 
строк не пізніше ніж через 30 днів з моменту прийняття Спостережною 
Радою рішення про затвердження порядку та строків виплати дивідендів, 
у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про їх ви-
плату;

- акціонери АТ «Місто Банк» можуть відчужувати належні їм акції без 
згоди інших акціонерів та Банку;

- акціонер АТ «Місто Банк» має переважне право на придбання акцій 
додаткової емісії;

- право на отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або 
вартості; 

- право на отримання інформації про господарську діяльність Банку. 
Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі в національній 

валюті шляхом безготівкового переказу коштів;
Мета розміщення цінних паперів: фінансові ресурси, залучені від 

розміщення акцій, у розмірі 202 000 000,00 (двісті два мільйони гривень 
00 копійок) гривень планується використати на збільшення розміру ста-
тутного капіталу банку, що дасть можливість підвищити фінансову ста-
більність та забезпечити подальший розвиток банку;

Напрями використання отриманих коштів: 20% від отриманих ресур-
сів  – на впровадження нових банківських технологій; 60% - на збільшення 
активних операцій банку (кредитування юридичних осіб); 20% - на забез-
печення розрахунків з клієнтами та вкладниками у випадку зміни ситуації 
на депозитному ринку;

Можливість конвертації цінних паперів не передбачена.
III. підпис 

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

Голова правління  демченко І.а.
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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 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ 

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 
25292831
3. Місцезнаходження 
39627 м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0536)79-28-38 (0536)79-28-58
5. Електронна поштова адреса 
office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.pfb.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Головою Правління ПАТ «ПФБ» Ва-

сильченком О.В. 31.03.2017 року на підставі заяви Сінотової Галини Ми-
хайлівни від 23.03.2017 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі ст. 38 КЗпП України 
(наказ ПАТ «ПФБ» по особовому складу № 160-К від 31.03.2017 року). 

Посадова особа Сінотова Галина Михайлівна (паспорт: серія КО номер 
989816 виданий 11.03.2015 р. Автозаводським РВ у м. Кременчуці УДМС 
України в Полтавській обл.), яка займала посаду члена Спостережної ради 
ПАТ «ПФБ», звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014р. по 

31.03.2017р..
На посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ» замість звільненої 

особи Сінотової Галини Михайлівни нікого не призначено.
III. підпис 

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

2. Найменування посади  Голова правління
 васильченко олександр валерійович
 31.03.2017

публІЧне аКцІонерне товариСтво «промиСлово-фІнанСовий банК»

особлива інформація 
(інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публIЧне аКцIонерне 
товариСтво «дубенСьКий Завод Гумово-
технIЧних виробIв»

2. Код за ЄДРПОУ: 02971506
3. Місцезнаходження: 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (03656)3- 27- 98 (03656)3- 27- 98
5. Електронна поштова адреса: dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyr

obiv@drti.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

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 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
03.04.2017 призначе-

но
Голо-
вний 

бухгал-
тер

Чугуєва 
Наталiя 

Федорiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Чугуєва Наталiя Федорiвна (згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала) - призначено на посаду головного бухгалтера 03.04.2017 року 
згiдно з Рiшенням виконавчого директора ( наказ № 33-к вiд 31.03.2017 
року). Акцiями товариства не володiє. Попереднi мiсця роботи : 
2010-2014 - ТзОВ фiрма «Равiс», головний бухгалтер; 2014-2016 - ПП 
«Комтехсервiс», головний бухгалтер; 2016-2017 - ТОВ «Птахокомплекс 
«Губин», головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правлiння  _________  Юрков Костянтин Юрiйович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  03.04.2017 рік 

особлива інформація 
(інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публIЧне аКцIонерне 
товариСтво «дубенСьКий Завод Гумово-
технIЧних виробIв»

2. Код за ЄДРПОУ: 02971506
3. Місцезнаходження: 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (03656)3- 27- 98 (03656)3- 27- 98
5. Електронна поштова адреса: dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyr

obiv@drti.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

поса-
да

прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної 
особи або 

повне 
найменування 

юридичної 
особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
Єдрпоу 
юридич-
ної особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
31.03.2017 звільнено Голо-

вний 
бух-

галтер

Бабич Iрина 
Володимирiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Бабич Iрина Володимирiвна (згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала) - звiльнено з посади головного бухгалтера 31.03.2017 року 
згiдно з Рiшенням виконавчого директора ( наказ № 32-к вiд 27.03.2017 
року), звiльнено з посади за згодою двох сторiн. Перебувала на посадi з 
01.11.2016 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правлiння  _________  Юрков Костянтин Юрiйович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  31.03.2017 рік 
  (дата) 
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 повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "Страхо-
ва КомпанIя аЗIнКо"

2. Код за ЄДРПОУ 24646706
3. Місцезнаходження 04071, мiсто Київ, провулок Хорива, 

буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 467-51-41 (044) 467-51-41
5. Електронна поштова адреса aic@aic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://aic.com.ua/

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

II. текст повідомлення
03.04.2017р. Наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя АЗIНКО» (надалi ПрАТ «СК «АЗIНКО») , керуючись 
пунктами 11.3.2.2.8. та 11.4.1.5. Статуту Товариства i пункту 3.2.8. Поло-
ження про Наглядову Раду Товариства, - у зв’язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень Голови Правлiння Товариства - прийняла рiшення про обран-
ня Никитюка Олександра Леонтiйовича на посаду Голови Правлiння ПрАТ 
«СК «АЗIНКО» строком на 3 роки. Дане рiшення затверджене Протоколом 
чергового засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЗIНКО» № 51 вiд 
03.04.2017р.

Вважати повноваження Никитюка О.Л. на посадi Голови Правлiння То-
вариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання зазначеного 
протоколу.

Никитюк О.Л. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади : Голови Правлiння 
ПрАТ «СК «АЗIНКО», Голови Правлiння ПрАТ «СК «Азов», директора 
ТОВ  «Азовллойд», директора ТОВ «Азовллойд Пандi Сервiс». Никитюк 
О.Л. володiє часткою у статутному капiталi товариства - йому належить 
3.343% акцiй ПрАТ «СК «АЗИНКО» на загальну суму 401160,00 грн.

Никитюк О.Л. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
03.04.2017р. Наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя АЗIНКО» (надалi ПрАТ «СК «АЗIНКО») , керуючись 
пунктами 11.3.2.2.8. та 11.4.1.5. Статуту Товариства i пункту 3.2.8. Поло-
ження про Наглядову Раду Товариства, - у зв’язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень членiв Правлiння Товариства - прийняла рiшення про обран-
ня Хромової Ольги Iванiвни на посаду члена Правлiння ПрАТ «СК «АЗIНКО» 
строком на 3 роки. Дане рiшення затверджене Протоколом чергового 
засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЗIНКО» № 51 вiд 03.04.2017р.

Вважати повноваження Хромової О.I. на посадi члена Правлiння Това-
риства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання зазначеного про-
токолу.

Хромова О. I. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника Голови 
Правлiння ПрАТ «СК «АЗIНКО»; заступника Голови Правлiння 
ПрАТ  «СК  «Азов»; часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Хромова О. I. не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
03.04.2017р. Наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя АЗIНКО» (надалi ПрАТ «СК «АЗIНКО») , керуючись 
пунктами 11.3.2.2.8. та 11.4.1.5. Статуту Товариства i пункту 3.2.8. Поло-
ження про Наглядову Раду Товариства, - у зв’язку з закiнченням термiну дiї 

повноважень членiв Правлiння Товариства - прийняла рiшення про обран-
ня Баранiченко Наталiї Якiвни на посаду члена Правлiння 
ПрАТ  «СК  «АЗIНКО» строком на 3 роки. Дане рiшення затверджене Про-
токолом чергового засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЗIНКО» № 51 
вiд 03.04.2017р.

Вважати повноваження Баранiченко Н.Я. на посадi члена Правлiння 
Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання зазначеного 
протоколу.

Баранiченко Н.Я. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника 
Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЗIНКО»; заступника Голови Правлiння 
ПрАТ  «СК «Азов», начальника договiрно-претензiйного вiддiлу ПрАТ «СК 
«Азов»; часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Баранiченко Н.Я. не надала згоду на розкриття своїх паспортних да-
них.

03.04.2017р. Наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства 
«Страхова компанiя АЗIНКО» (надалi ПрАТ «СК «АЗIНКО») , керуючись 
пунктами 11.3.2.2.8. та 11.4.1.5. Статуту Товариства i пункту 3.2.8. Поло-
ження про Наглядову Раду Товариства, - у зв’язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень членiв Правлiння Товариства - прийняла рiшення про обран-
ня Тюлькiної Любовi Володимирiвни на посаду члена Правлiння ПрАТ «СК 
«АЗIНКО» строком на 3 роки. Дане рiшення затверджене Протоколом чер-
гового засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЗIНКО» № 51 вiд 
03.04.2017р. Вважати повноваження Тюлькiної Л.В. на посадi члена 
Правлiння Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання 
зазначеного протоколу.

Тюлькiна Л.В. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головного бухгалте-
ра ПрАТ «СК «АЗIНКО», члена Правлiння ПрАТ «СК «АЗIНКО»; головного 
бухгалтера ТОВ «Азовллойд Панди Сервiс»; головного бухгалтера 
ПрАТ  «СК «Азов», члена Правлiння ПрАТ «СК «Азов» ; часткою в статут-
ному капiталi товариства не володiє. Тюлькiна Л.В. не надала згоду на роз-
криття своїх паспортних даних.

03.04.2017р. Наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства 
«Страхова компанiя АЗIНКО» (надалi ПрАТ «СК «АЗIНКО») , керуючись 
пунктами 11.3.2.2.8. та 11.4.1.5. Статуту Товариства i пункту 3.2.8. Поло-
ження про Наглядову Раду Товариства, - у зв’язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень членiв Правлiння Товариства - прийняла рiшення про обран-
ня Чигарьова Дмитра Валерiйовича на посаду члена Правлiння ПрАТ «СК 
«АЗIНКО» строком на 3 роки. Дане рiшення затверджене Протоколом чер-
гового засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЗIНКО» № 51 вiд 
03.04.2017р. Вважати повноваження Чигарьова Д.В. на посадi члена 
Правлiння Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання 
зазначеного протоколу.

Чигарьов Д.В. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади : начальника вiддiлу 
страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв ПрАТ «СК «АЗIНКО», 
члена Правлiння ПрАТ «СК «АЗIНКО»; начальника вiддiлу страхування су-
ден та вiдповiдальностi судновласникiв ПрАТ «СК «Азов» , члена Правлiння 
ПрАТ «СК «Азов»; часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 

Чигарьов Д.В. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. 
III. підпис

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

2. Найменування посади Никитюк Олександр Леонтiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента - публІЧне аКцІонерне 
товариСтво «мІСто банК» 

2. Код за ЄДРПОУ - 20966466
3. Місцезнаходження – 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11
4. Міжміський код, телефон та факс - 048 711 67 77
5. Електронна поштова адреса - office@mbank.sky.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення 
АТ «Місто Банк» повідомляє про зміну з 28.03.2017 р. власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
1) Зменшення частки акціонера - СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМТСВО У ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІМАКС» (код за 
ЄДРПОУ 22447167) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голо-
суючих акцій з 47,4430% до 45,9815%;

2) Зменшення частки акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЛВЕНДЕН СТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 31069036) 
в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій з 
23,7931% до 23,5495%;

3) Збільшення частки акціонера - фізичної особи в загальній кіль-
кості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій з 22,7326% до 
24,4995%.

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

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

Голова правління  демченко І.а.
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повідомлення про виникнення особливої інформації
пат «КременЧуцьКий Завод дороЖнІх маШин»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Кремен-

чуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600, м.Кременчук, пр.
Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, телефон та факс: (0536) 
76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова адреса: aktsioner@kredmash-
zavod.com, сторінка в мережі Інтернет: www.kredmash.com, вид особливої ін-
формації: Відомості про про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії: 3.04.2017 р.
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 31.03.2017 р.):
припинено повноваження: Голови Наглядової ради Данилейко Мико-

ли Iвановича, розмір частки 15.97%, заступника голови Наглядової ради 
Перепельченко Вiктора Iвановича, розмір частки 0,624%, членів Наглядо-
вої ради Волкова Володимира Володимировича, розмір частки 0.001%, Ла-
гути Вiталiя Васильовича, розмір частки 0.001%, голови ревiзiйної комiсiї 
Кузнєцової Олени Миколаївни, розмір частки 0.0003%, заступника голови 
ревiзiйної комiсiї Питоні Олени Анатолiївни, розмір частки 0.002%, членів 
ревiзiйної комісії Рябищук Олени Iванiвні, розмір частки 0.003%, Матевосян 
Вiкторiї Миколаївни, розмір частки 0.0003%, Хмельницького Сергiя Микола-
йовича, розмір частки 0,438%. Посадові особи перебували на посаді з 2014 
р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було, згоди 
на розкриття паспортних даних не надавали. 

обрано: членів Наглядової ради Данилейко Миколу Iвановича, розмір част-
ки 15.97%, з 2011 р. по теперiшнiй час – голова Наглядової ради, президент ПАТ 
«Кредмаш»; Перепельченко Вiктора Iвановича, розмір частки 0,624%, з 2011 р. 
2014 р. – член Правлiння, головний енергетик ПАТ «Кредмаш», з 2014 р. по по 
теперiшнiй час – член Наглядової ради, головний енергетик ПАТ «Кредмаш»; 
Волкова Володимира Володимировича, розмір частки 0.001%, з 2011 по 2012 
рр. – заступник головного конструктора, з 2012 по 2014 рр. – головний конструк-
тор ПАТ «Кредмаш»; з 2014 р. по по теперiшнiй час - член Наглядової ради, го-
ловний конструктор ПАТ «Кредмаш»; Ляшенко Ніну Гур’ївну, розмір частки 
0.129%, з 2011 по 2014 рр. – начальник ПЕВ ПАТ «Кредмаш», член правлiння, з 
2014 р. по по теперiшнiй час – секретар корпоративний; Оксака Олега Іванови-
ча, розмір частки 0,262%, з 2011 р. по 22 вересня 2015 року – директор з вироб-
ництва та реалiзации ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми», член Правлiння ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми», з 22 вересня 2015 р. по теперішній час – Голова Правління 
– директор ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми»; членів ревiзiйної комiсiї Кузнєцову 

Олену Миколаївну, розмір частки 0.0003%, з 2011р. по по теперiшнiй час - Голо-
ва ревiзiйної комiсiї, начальник ВОПЗ Товариства; Питоню Олену Анатолiївну, 
розмір частки 0.002%, з 2011р. по теперiшнiй час – член ревiзiйної комiсiї, 
економiст з фiнансової роботи I категорiї ФВ ПАТ «Кредмаш»; Рябищук Олену 
Iванiвну, розмір частки 0.003%, з 2011р. по теперiшнiй час. – член ревiзiйної 
комiсiї, завiдувач вiддiлом КБ ПАТ «Кредмаш»; Матевосян Вiкторiю Миколаївну, 
розмір частки 0.0003%, з 2011р. по по теперiшнiй час – член ревiзiйної комiсiї, 
начальник ВВПiР ПАТ «Кредмаш»; Хмельницького Сергiя Миколайовича, роз-
мір частки 0,438%, з 2011 р. по теперішній час – член ревiзiйної комiсiї, началь-
ник ковальсько-термiчного цеху №3 ПАТ «Кредмаш». Члени Наглядової ради 
обрані на 1 рік, члени Ревізійної комісії обрані на 3 роки. У посадових осіб 
емiтента відсутність непогашеної (незнятої) судимості, відсутність заборони обі-
ймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Посадові особи згоди 
на розкриття паспортних даних не надавали. 

Згідно рішення Наглядової ради (протокол засідання №1 від 31.03.2017 р.): 
припинено повноваження: голови правління Тверезого Олександра 

Володимировича, розмір частки 10.21%, заступника голови правління Ко-
сих Михайла Юрійовича, розмір частки 1,042%, членів правління Довбні 
Олександра Івановича, розмір частки 0.035%, Бихкало Оксани Володими-
ровни, розмір частки 0.003%, Пономаренка Володимира Петровича, розмір 
частки 0.001%. Посадові особи перебували на посаді з 2014 р., непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було, згоди на розкриття 
паспортних даних не надавали. 

обрано: голову Наглядової ради Данилейко Миколу Iвановича, розмір 
частки 15.97%, на 1 рік; секретаря корпоративного Ляшенко Ніну Гур’ївну, 
розмір частки 0.129%, на 1 рік . 

призначено: голову правління Тверезого Олександра Володимирови-
ча, розмір частки 10.21%. З 2011 по теперішній час – голова Правління, 
Генеральний директор ПАТ «Кредмаш», на 1 рік . 

У посадових осіб емiтента відсутність непогашеної (незнятої) судимості, 
відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяль-
ністю Посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не надавали. 

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

03.04.2017

рІЧна ІнформацІя
за 2016 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: приватне акцiонерне товариство 
виробнича компанія «ера», 14146457, вул. Трудова, 6/2, м. Хмельниць-
кий,, Хмельницький, Хмельницька, 29015, (03822) 636028

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.vk-era.km.ua

приватне аКцIонерне товариСтво виробниЧа КомпанІя «ера»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

публIЧне аКцIонерне 
товариСтво по ГаЗопоС-
таЧанню та ГаЗифIКацIЇ 
"ЧернIГIвГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03358104
3. Місцезнаходження 14021, м.Чернiгiв, Любецька,68
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0462 644090 0462644090

5. Електронна поштова адреса Liudmyla.Cherninska@cngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.stockmarket.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року припинено 

повноваження голови Наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Брауна.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року припинено 

повноваження члена Наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року припинено 

повноваження члена Наглядової ради Ушанова Iллi Юрiйовича
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року припинено 

повноваження члена Наглядової ради Iан Бьорд
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року припинено 

повноваження члена Наглядової ради Куницi Дарини Леонiдiвни.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року обрано чле-

ном Наглядової ради Резнiченко Наталiю Анатолiївну
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року обрано чле-

ном Наглядової ради Ушанова Iллю Юрiйовича
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року обрано чле-

ном Наглядової ради Iан Бьорда
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року обрано чле-

ном Наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Брауна
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2017 року обрано чле-

ном Наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павлловича
III. підпис

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

2. Найменування посади Ярова Алла Артурiвна
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.04.2017

(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 4 квітня 2017 р. 
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публIЧне аКцIонерне товариСтво «одеСьКий 
Завод по випуСКу КовальСьКо-преСових 

автоматIв»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
публIЧне аКцIонерне товариСтво «одеСьКий Завод по ви-

пуСКу КовальСьКо-преСових автоматIв»
2. КОД за ЄДРПОУ 05749145
3. Місцезнаходження 65029, м.одеса, вул.Градоначальницька, 4 
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 728-30-23, (048) 731-09-69
5. Електронна адреса odessa-kpa@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.cupra.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів Зміна складу посадових осіб

II. текст повідомлення
31.03.2017р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 

31.03.2017р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася Наглядова 
рада товариства, прийнято рішення про припинення повноважень Голови На-
глядової ради Петренко Катерини Борисівни (паспорт серія КЕ номер 541471 
виданий 10.02.1997р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області). Во-
лодіє 18,9087% статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді з 
28.03.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.2017р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
31.03.2017р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася Наглядова 
рада товариства, прийнято рішення про припинення повноважень члена На-
глядової ради Цихоцької Тетяни Миколаївни (паспорт серія КЕ номер 783793 
виданий 03.11.1997р. Біляївським РВ УМВС України в Одеській області). Воло-
діє 0,0191% статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді з 
28.03.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.2017р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
31.03.2017р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася Наглядова 
рада товариства, прийнято рішення про припинення повноважень члена На-
глядової ради Шевчука Юрія Олександровича (паспорт серія КЕ номер 757292 
виданий 08.09.1997р. Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській облас-
ті). Володіє 0,0956% статутного капіталу товариства. Перебував на посаді з 
28.03.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.2017р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
31.03.2017р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася Наглядова 
рада товариства, прийнято рішення про припинення повноважень члена На-
глядової ради Грабовенко Людмили Іванівни (паспорт серія КЕ номер 161151 
виданий 07.03.1996р. Центральним РВ УМВС України в Одеській області). Во-
лодіє 1,7666% статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді з 
28.03.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.2017р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
31.03.2017р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася Наглядова 
рада товариства, прийнято рішення про припинення повноважень члена На-
глядової ради Дорогова Альберта Олександровича (паспорт серія КЕ номер 
274236 виданий 23.06.1996р. Приморським РВ УМВС України в Одеській об-

ласті). Володіє 0,0123% статутного капіталу товариства. Перебував на посаді з 
28.03.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.2017р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 31.03.2017р.) прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради 
товариства. Петренко Катерини Борисівни (паспорт серія КЕ номер 541471 
виданий 10.02.1997р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області) 
обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 рік.

31.03.2017р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол №б/н від 
31.03.2017р.) прийнято рішення про обрання Петренко Катерини Борисівни 
Головою Наглядової ради товариства.

Володіє 18,9087% статутного капіталу товариства. Посади, які обіймала 
протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера, Голова На-
глядової ради ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає.

31.03.20176р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 31.03.2017р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради 
товариства. Цихоцьку Тетяну Миколаївну (паспорт серія КЕ номер 783793 
виданий 03.11.1997р. Біляївським РВ УМВС України в Одеській області) об-
рано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 рік. Володіє 0,0191% 
статутного капіталу товариства. Посади, які обіймала протягом останніх 
п’яти років: начальник відділу кадрів, член Наглядової ради ПАТ ОЗКПА. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.20176р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 31.03.2017р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради 
товарист ва. Шевчука Юрія Олександровича (паспорт серія КЕ номер 
757292 виданий 08.09.1997р. Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 
рік. Володіє 0,0956% статутного ка піталу товариства. Посади, які обіймав 
протягом останніх п’яти років: інженер з організації, експлуатації і ремонту 
складського комплексу, член Наглядової ради ПАТ ОЗКПА. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.20176р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 31.03.2017р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради 
товариства. Грабовенко Людмилу Іванівну (паспорт серія КЕ номер 161151 
виданий 07.03.1996р. Центральним РВ УМВС України в Одеській області) 
обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 рік. Володіє 1,7666% 
статутного капіталу товариства. Посади, які обіймала протягом останніх 
п’яти років: економіст з фінансової роботи, член Наглядової ради ПАТ ОЗК-
ПА. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

31.03.20176р. загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 31.03.2017р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради това-
риства. Дорогова Альберта Олександровича (паспорт серія КЕ номер 274236 
виданий 23.06.1996р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області) об-
рано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 рік. Володіє 0,0123% 
статутного капіталу товариства. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти 
років: директор ФОП «Южсовпрес», член Наглядової ради ПАТ ОЗКПА. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Голова правління пат оЗКпа  москалець в.К. 03.04.2017р.

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 доЧIрнЄ пIдприЄмСтво 
"СавСервIС Столиця"

2. Код за ЄДРПОУ 31903537
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Миколи Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)452-98-83 (044)452-98-83

5. Електронна поштова адреса ponomarov.a@asnova.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://31903537.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті, грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5
1 03.04.2017 52000000.00 04.04.2017 

- 04.04.2022
безпосередньо 

учасникам

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "АСНОВА 
ХОЛДИНГ" (Протокол № 137 вiд 03.04.2017 р.) було прийнято рiшення про:
1. Нарахування та виплату на користь Приватного акцiонерного товари-
ства «АСНОВА ХОЛДИНГ» дивiдендiв за рахунок прибутку Дочiрнього 
пiдприємства «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» за 2015 рiк у загальному розмiрi 
24 000 000,00 (двадцять чотири мiльйони гривень 00 коп.). 
2.Про нарахування та виплату на користь Приватного акцiонерного това-
риства «АСНОВА ХОЛДИНГ» дивiдендiв за рахунок прибутку Дочiрнього 
пiдприємства «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» за 2016 рiк у загальному розмiрi 
28 000 000,00 (двадцять вiсiм мiльйонiв гривень 00 коп.).
3. Бухгалтерiї ДП «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» провести вiдповiднi нараху-
вання та сплату податку на дивiденди згiдно вимог чинного законодав-
ства.
4. Виплату дивiдендiв провести на вимогу Товариства. Cтрок виплати з 
04.04.2017 р. по 04.04.2022 р. в повному обсязi або частками протягом 
вказаного вище строку.

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 Цимбал Костянтин Валерiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

товариСтво З 
обмеЖеною 
вIдповIдальнIСтю 
"бIнайС"

2. Код за ЄДРПОУ 31403831
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Миколи Краснова
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)450-52-00 (044)450-52-00

5. Електронна поштова 
адреса

Gulyakina.n@benice.ua

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

http://31403831.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення 

про виплату дивідендів
№ з/п дата 

вчинення 
дії

розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті, грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5
1 04.04.2017 35700000.00 04.04.2017 

- 04.04.2022
безпосеред-

ньо 
учасникам

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIНАЙС" (Протокол № 137 вiд 03.04.2017 р.) було 
прийнято рiшення про:
1. Нарахування та виплату дивiдендiв всiм учасникам Товариства 
пропорцiйно внесеним часткам у статутному фондi (капiталi) в розмiрi 
17 000 000,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок 
прибутку ТОВ «БIНАЙС» за 2015 рiк., а саме: 
- ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» 13 600 000,00 грн. (тринадцять мiльйонiв 
шiстсот тисяч гривень 00 копiйок);
- Власенко Сергiй Володимирович 1 360 000,00 грн. (один мiльйон 
триста шiстдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- Вайда Наталiя Михайлiвна 1 020 000,00 грн. (один мiльйон двадцять 
тисяч гривень 00 копiйок);
- Ушаков Павло Євгенович 1 020 000,00 грн. (один мiльйон двадцять 
тисяч гривень 00 копiйок);
2. Нарахування та виплати дивiдендiв всiм учасникам Товариства 
пропорцiйно внесеним часткам у статутному фондi (капiталi) в розмiрi 
18 700 000,00 грн. (вiсiмнадцять мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 
00 копiйок) за рахунок прибутку ТОВ «БIНАЙС» за друге пiврiччя 2016 
року, а саме:
- ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» 14 960 000,00 грн. (чотирнадцять 
мiльйонiв дев’ятсот шiстдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- Власенко Сергiй Володимирович 1 496 000,00 грн. (один мiльйон 
чотириста дев’яносто шiсть тисяч гривень 00 копiйок);
- Вайда Наталiя Михайлiвна1 122 000,00 грн. (один мiльйон сто 
двадцять двi тисячi гривень 00 копiйок);
- Ушаков Павло Євгенович 1 122 000,00 грн. (один мiльйон сто двадцять 
двi тисячi гривень 00 копiйок).
2.Вказiвку бухгалтерiї провести вiдповiднi нарахування та сплату 
податку на дивiденди згiдно вимог чинного законодавства.
3. Строк виплати дивiдендiв з 04.04.2017 на вимогу учасникiв 
ТОВ «БIНАЙС» але не пiзнiше 04.06.2022 р. в повному обсязi або 
частками протягом вказаного вище строку.

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 Власенко Сергiй Володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 03.04.2017

(дата)

Директор приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «КапІтал-волинь» повідомляє, що чергові (річні) загаль-
ні збори акціонерів ПрАТ «Капітал-Волинь», відбудуться 03 травня 2017 
року о 18.00 год. за адресою: волинська область, м. луцьк, вул. Карби-
шева, 1, приміщення прат «КапІтал-волинь» кабінет №4.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за зазначеною 
адресою в день проведення зборів з 17.30 до 18.50 год. за місцем прове-
дення Зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину 25 квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: 
1.1.визначення порядку голосування на загальних зборах; 
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2016рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2016 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік;
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 

2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а та-

кож документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної 
особи - акціонера Товариства.

- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіре-
ність на право участі та голосування на Зборах .

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змо-
гу ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Луцьк, вул. 
Карбишева,1, приміщення ПрАТ «КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ» кабінет №4. Контак-
тна особа – Гур'єва Надія Віталіївна тел. 0332/780139/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
30.03.2017р.
директор  Гур'єва надія віталіївна 

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: публIЧне аКцIонерне 
товариСтво «дIброва», 22375137, 80200, Львівська 
обл., м. Радехiв, вул. Виткiвська,26, 0325521302. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:dibrova.informs.net.ua.

4. Інформація про загальні збори: не скликались.
5. Позачергові збори в 2016 р. не проводилися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
7. Найменування аудиторської фірми: ПП «Аудит Плюс», код 

ЄДРПОУ 13806992, 79058 Україна, м.Львiв, вул.Жовківська,22
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 

емітента
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 543 577
Основні засоби (за залишковою вартістю) 531 573
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 1
Власний капітал 401 496
Статутний капітал 325 325
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-314 -219

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 142 81
Чистий прибуток (збиток) -95 -73
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 повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне това-

риСтво «центральний унIвермаГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01562349
3. Місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, покровська 

площа, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 22-35-15, 

(0542) 22-35-15
5. Електронна поштова адреса: zat_01562349@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://01562349.emitents.org
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» (на-
далі – емітент) від 31.03.2017 року (протокол №1/2017 від 31.03.2017 
року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови ревізійної комісії емітента - ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (код 
ЄДРПОУ 30057700, мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Кропив-
ницького, буд.6, оф.2) в зв’язку з закінченням терміну повноважень ре-
візійної комісії емітента. Особа володіє пакетом акцій в статутному ка-
піталі емітента в розмірі 97,4556% його статутного капіталу, загальною 
номінальною вартістю 3 043 721,60 гривень. На зазначеній посаді осо-
ба перебувала – з 31.03.2014 року;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Бого-
чарової Тетяни Петрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії 
емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначеній 
посаді особа перебувала – з 31.03.2014 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження секретаря ревізійної комісії емітента - 
Лисенко Тетяни Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комі-
сії емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначе-
ній посаді особа перебувала – з 31.03.2014 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента - ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОН-
ДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (код ЄДРПОУ 30057700, мiсцезнаходження: 
01004, м. Київ, вул. Кропивницького, буд.6, оф.2) в зв’язку з необхідніс-
тю обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 31.03.2017 року. 
Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Особа володіє пакетом 
акцій в статутному капіталі емітента в розмірі 97,4556% його статутного 
капіталу, загальною номінальною вартістю 3 043 721,6 гривень. Протя-
гом останніх п’яти років особа займала посаду: голова ревізійної комісії 
емітента;

- обрано членом ревізійної комісії емітента - Смолянінову Олену 
Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії емі-
тента, з 31.03.2017 року. Посадову особу обрано терміном на  
3 роки. Посадова особа акціями емітента не володіє. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала посади: з 2011 року 
по 31.10.2014 року - інженер СФ ПАТ «Укртелеком», з 22.01.2015 
року - по теперішній час - інженер з ОП ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРМАГ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента - Западню Ніну Микола-
ївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 31.03.2017 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа акці-
ями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа 
займала посади: 2012 рік – 08.06.2016 року - заступник зав.відділу «Су-
пермаркет» ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», з 09.06.2016 року - 
по теперішній час - менеджер з адміністративної діяльності  
ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення ревізійної комісії емітента від 31.03.2017 року 
(протокол №б/н від 31.03.2017 року), відбулися зміни в складі посадо-
вих осіб емітента, а саме:

- обрано голову ревізійної комісії емітента - ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (код ЄДРПОУ 30057700, мiсцезнаходження: 
01004, м. Київ, вул. Кропивницького, буд.6, оф.2) в зв’язку з необхід-
ністю обрання голови ревізійної комісії емітента, з 31.03.2017 року. 
Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Особа володіє пакетом 
акцій в статутному капіталі емітента в розмірі 97,4556% його статут-
ного капіталу, загальною номінальною вартістю 3 043 721,6 гривень. 
Протягом останніх п’яти років особа займала посаду: голова ревізій-
ної комісії емітента;

- обрано секретаря ревізійної комісії емітента - Смолянінову Олену 
Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з необхідністю обрання секретаря ревізійної комісії емітента, з 
31.03.2017 року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова 
особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років по-
садова особа займала посади: з 2011 року по 31.10.2014 року - інженер 
СФ ПАТ «Укртелеком», з 22.01.2015 року - по теперішній час - інженер 
з ОП ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними загальними зборами акціонерів емітента від 31.03.2017 
року, протокол №1/2017, у зв’язку з прийняттям рішення про припинен-
ня емітента шляхом перетворення, з метою здійснення процедури при-
пинення емітента, змінено склад його посадових осіб, а саме:

- обрано головою комісії з припинення емітента – Черних Надію Во-
лодимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 
31.03.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури 
припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа володіє 
пакетом акцій в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0036% його 
статутного капіталу, загальною номінальною вартістю 113,20 гривень. 
Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: дирек-
тора емітента, голови правління емітента. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом комісії з припинення емітента – Щербаченко Тетяну 
Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 
31.03.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури 
припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа акціями 
емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа обі-
ймала посади: секретар голови правлiння ПАТ «Центральний 
унiвермаг», секретар директора ПрАТ «Центральний унiвермаг». По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має;

- обрано членом комісії з припинення емітента – Тесленко Володи-
мира Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
з 31.03.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури 
припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа акціями 
емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа обі-
ймала посади: iнженер-програмiст ПрАТ «Центральний унiвермаг», го-
ловний бухгалтер ПрАТ «Центральний унiвермаг». Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів емі-
тента від 31.03.2017 року, протокол №1/2017, рішення про припинення 
емітента шляхом перетворення та у відповідності до вимог чинного за-
конодавства, відбулись зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження директора емітента – Черних Надії Во-
лодимирівни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано), 31.03.2017 року. На зазначеній посаді посадова особа пе-
ребувала з 11.05.2016 року. Посадова особа володіє пакетом акцій в 
статутному капіталі емітента в розмірі 0,0036% його статутного капіта-
лу, загальною номінальною вартістю 113,20 гривень. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За-
мість зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано.

ІІІ. 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  _____  Н.В. Черних
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  03.04.2017 року
  (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«центральний унIвермаГ»
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публІЧне аКцІонерне товариСтво 
«полтаваобленерГо»

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» по-

відомляє Вас, що 05 травня 2017 року о 13.00 годині за адресою: украї-
на, м. полтава, вул. Старий поділ, буд. 5, в приміщенні спортивного залу 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», відбудуться загальні збори акціонерів 
ПАТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 05 травня 2017 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: Укра-
їна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністра-
тивної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
27 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Засіменко Є.Ю. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 04 травня 2017 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, 
з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕ-
НЕРГО», 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна 
особа – Ангелов Євген Миколайович, провідний юрисконсульт ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» з корпоративних, земельних питань та роботі з контр-
олюючими органами. Телефон для довідок: +38 (0532) 516-216.

05 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://www.poe.pl.ua

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО».

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

4. Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2013-
2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 
2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідно-
го звіту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
2013-2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висно-
вків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

11. Внесення змін до статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
12. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Го-

лови і членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
15. Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 

Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
18. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошто-
рису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

21. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
22. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошто-
рису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

24. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО».

25. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «полтаваобленерГо» (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства 
про проведення загальних зборів»)

найменування показника 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0 0
Запаси 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 527 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 491 917 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Статутний капітал* 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання 6 625 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання 1 425 621 2 159 832 1 715 704 903 270 702 697
Чистий прибуток (збиток) -270 197 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 220 960 220 960 220 960 220 960 220 960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- - - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 411 5 629 5 618 5 605 5 590

пат «полтаваобленерГо»
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додаток 28 до положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: товариСтво З обме-

Женою вІдповІдальнІСтю «техреСурСи».
2. Код за ЄДРПОУ: 30719652.
3. Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 213-30-38.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives-capital.com/ukr/partners/
tehresurs/ 

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: інфор-
мація про зміну складу посадових осіб.

II. текст повідомлення
03.04.2017 року Комерційним директором ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ 

№ 10-17ТР К від 03.04.2017 року) Козиряцьким Є.І. прийняті наступні рі-
шення щодо зміни складу посадових осіб емітента: 

- призначити на посаду Головного бухгалтера ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» з 
10.04.2017 року (вважати першим робочим днем) Панасенко Наталю Воло-
димирівну (паспорт серії СА № 362960, виданий 07.12.1996 року Меліто-
польським МВ УМВС України в Запорізькій області), яка не має судимості за 
корисливі та посадові злочини, у статутному капіталі емітента часткою не 
володіє, розмір пакета акцій емітента, який їй належить – 0%. Обгрунтуван-
ня змін – необхідність заміщення посади Головного бухгалтера та подана 
нею заява від 03.04.2017 року. Протягом останніх 5 років обіймала наступні 
посади: ТОВ «ЕМГРЕЙД» – з 09.04.2012 року по 29.03.2013 року працюва-
ла на посаді Головного бухгалтера; ТОВ «УКРЗОВНІШТРАНС» – з 
01.04.2013 року по 23.03.2017 року працювала на посаду Головного бухгал-
тера. Строк, на який призначено Паначенко Наталю Володимирівну на по-
саду Головного бухгалтера ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» – безстроково. 

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  ______________  Шлендер о.л.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.  03.04.2017 року

додаток 28 до положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: товариСтво З обме-

Женою вІдповІдальнІСтю «техреСурСи».
2. Код за ЄДРПОУ: 30719652.
3. Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 213-30-38.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives-capital.com/ukr/partners/
tehresurs/ 

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: інфор-
мація про зміну складу посадових осіб.

II. текст повідомлення
03.04.2017 року загальними зборами учасників ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» 

(далі по тексту – «Товариство») прийнято наступні рішення щодо зміни 
складу посадових осіб Товариства (оформлене протоколом № 339 від 
03.04.2017 року): 

- звільнити 03.04.2017 року (вважати останнім робочим днем) з займа-
ної посади Директора Товариства за власним бажанням в порядку ст. 38 
Кодексу Законів про Працю України Шлендера Олександра Леонідовича 
(паспорт серії СЮ № 129171, виданий Жовтневим РВ ГУМВС України в 
Запорізькій області 03.04.2009 року), який не має судимості за корисливі 
та посадові злочини; у статутному капіталі Товариства володіє часткою в 
розмірі 0,531%. Обгрунтування змін – подана заява про звільнення. За-
значену посаду обіймав з 01.01.2000 року;

- обрати на посаду Директора Товариства з 04.04.2017 року (вважати 
першим робочим днем) терміном до 31.12.2017 року включно Козиряцько-
го Євгена Івановича (паспорт серії СВ № 620903, виданий Запорізьким РВ 
УМВС України в Запорізькій області 19.03.2002 року), який не має суди-
мості за корисливі та посадові злочини; у статутному капіталі Товариства 
часткою не володіє. Обгрунтування змін – необхідність заміщення посади 
Директора Товариства. Протягом останніх 5 років обіймав наступні поса-
ди: ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» - з 01.10.2013 року і до 
цього часу працює на посаді юриста за сумісництвом; ТОВ «ТЕХРЕСУР-
СИ» – з 01.06.2009 року працював на посаді юрисконсульта, з 09.09.2016 
року переведений на посаду Заступника директора, з 10.01.2017 року пе-
реведений на посаду Комерційного директора. 

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  ______________  Шлендер о.л.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.  03.04.2017 року

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 «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» 
2. Код за ЄДРПОУ 
24815801
3. Місцезнаходження 
87504 м. Маріуполь вул. Семашко, б. 18
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0629) 41-69-45 (062) 387-91-62
5. Електронна поштова адреса 
viktoriya.tikhonova@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://ilich.in.ua/information.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Вiдповiдно до п. 16.10.1.47 Статуту Товариства рiшенням Наглядової 
ради ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» (Протокол № 78 вiд 03.04.2017 року) подовжено 

з «04» квітня 2017 року до «27» квітня 2017 року (включно) термiн повно-
важень Виконуючого обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» Аліпи Олександра Федо-
ровича.

Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
11.03.1996-15.03.2013 р.р. - Начальник відділу перспективного розвитку 

ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». 
квітень 2013 р. – провідний спеціаліст з корпоративних прав  

ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ».
22.04.2013 р. – теперішній час Виконуючий обов’язки Генерального ди-

ректора ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»
Призначена особа не володiє акцiями ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ». 
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.
В.о. Генерального директора Аліпа О.Ф.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 04.04.2017 р.
(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «ІллІЧ-Сталь» 

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

(044) 4983815
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повідомлення 
 про виникнення особливої інформації

прат «білоцерківський завод залізобетонних виробів».
І.Загальні відомості. 1.Повне найменування Емітента: Приватне акціо-

нерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних виробів». 2. Код 
за ЄДРПОУ 01349511. 3. Місцезнаходження: 09100, Київська область, 
м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43. 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (04563) 47767. 5. Електронна поштова адреса zzbv_bc@atrep.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 01349511.infosite.com.ua 7. Вид особли-
вої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
31.03.2017 в зв’язку з закінченням терміну, на який особи обирались згідно 
Статуту Товариства, припинено повноваження наступних посадових осіб:

1.Голови Наглядової ради Клочака Володимира Григоровича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 46,54%. Посадова особа 
на посаді перебувала з 2011 р.

2.Члена Наглядової ради Кулик Валентини Василівни. Володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0003%. Посадова особа на по-
саді перебувала з 2011 р.

3.Члена Наглядової ради Полторадня Володимира Миколайовича. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Посадова 
особа на посаді перебувала з 2011 р.

4. Директора Товариства Апполонової Олени Миколаївни. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 30,92 %. Посадова особа на 
посаді перебувала з 2011 р.

5. Ревізора Товариства Алексеєнка Сергія Григоровича. Володіє част-

кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Посадова особа на 
посаді перебувала з 2011 р.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 терміном на 
три роки обрано наступних посадових осіб:

1.Голову Наглядової ради Клочак Володимира Григоровича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 46,54%. Попередні поса-
ди: з 2009 р. - Голова Спостережної ради Товариства, з 2011 р. - Голова 
Наглядової ради Товариства.

2.Члена Наглядової ради Кулик Валентину Василівну. Володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0003%. Попередні посади: з 
1982 р. - бухгалтер Товариства, з 2011 р. - член Наглядової ради Товари-
ства.

3.Члена Наглядової ради Каліщук Наталію Миколаївну. Часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Попередні посади: з 2001 р.- комірник.

4. Директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 30,92 %. Попередні посади: з 
1999 р. – Голова правління Товариства, з 2011 р. – Директор Товариства.

5. Ревізора Товариства Алексеєнка Сергія Григоровича. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Попередні посади: з 
2000 р. – Член правління Товариства, з 2011 р. – Ревізор Товариства.

Усі посадові особи непогашених судимостей за посадові та корисливі 
злочини не мають. Паспортні дані вищевказаних осіб не розголошуються, 
оскільки згоди на розкриття такої інформації від вказаних осіб отримано не 
було.

ІІІ.підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. директор о.м.апполонова.

приватне аКцІонерне товариСтво «бІлоцерКІвСьКий Завод ЗалІЗобетонних виробІв»

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

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

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

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво «Страхова КомпанIя 
«КапIтал-Страхування», 
34807946, вул. Ярославiв вал, будинок 21-Л, 
м.Київ, Печерський, 01054, 044 234-02-84

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

03.04.2017 р.

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

www. ks.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, крімпублічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 

опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "СумСьКий 
промпроеКт", 00219649 Сумська , 
Ковпакiвський, 40004, м. Суми, площа 
Привокзальна, 9 (0542) 78-77-45,

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

03.04.2017

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

www.promproekt.sumy.ua

публІЧне аКцІонерне товариСтво 
«еКСпо нафта продуКт» 

(код за ЄДРПОУ 35637061, місцезнаходження: 83087, Україна, м.До-
нецьк, пл. Бакинських Комісарів, буд. 6 офіс 1) повідомляє про втрату ори-
гіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 38/05/1/07, дата реє-
страції 26.11.2006 р., видане Донецьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

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

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 «Запо-
рIЖ транСфор матор»

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-30-83 (061)270-39-00
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. текст повідомлення
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 

надання згоди на вчинення ПАТ «ЗТР» значного правочину, предметом 
якого є змiна умов Договору про вiдкриття кредитної лiнiї та договорiв за-
стави, укладених ПАТ «ЗТР» з ПАТ «Сбербанк», вартiсть правочину: 
1573734,23 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «ЗТР»: 38,6%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2190243243, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 2180399855, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення - 2179907801, «проти» прийняття рiшення - 11575.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Пересувна механізована колона № 171». 2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ -01037494. 3.Місцезнаходження- 36022, Полтавська обл.,  
м.Полтава, вул.Миру, буд.10. 4.Міжміський код, телефон та 
факс -(0532)50-91-89. 5.Електронна поштова адреса– pmk-171@mail.
ru. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації – http://01037494.smida.gov.
ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «ПМК-171» повідомляє, що рішенням чергових загальних 

зборів акціонерів від 03.04.2017р. (протокол № 1) прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 
попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з інши-
ми суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не 
перевищуватиме 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень або її 
еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного бан-
ку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вка-

зані правочини стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) 
та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/
або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна 
Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, 
будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, облад-
нання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відхо-
дів, 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, ви-
значених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 3 752 300 грн. Співвідношення граничної сукупності вартос-
ті правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності складає- 3997,55%. Загальна кількість голосую-
чих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах- 8631512 шт.; кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» - 8631512шт.; кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. директор (підпис) ященко в.м.  03.04.2017р. 

приватне аКцІонерне товариСтво «переСувна механІЗована Колона № 171»

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 "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 

буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
З 03 квiтня 2017 року виконання обов'язкiв головного бухгалтера де-

партаменту облiку та податкiв фiнансового блоку ПАТ «Укрсоцбанк» по-

кладаються на Єрмакова Сергiя Олександровича на невизначений 
строк. Пiдстава - Наказ ПАТ «Укрсоцбанк» вiд 29.03.2017 р. 

Часткою в статутному капiталi ПАТ «Укрсоцбанк» Єрмаков Сергiй 
Олександрович не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Єрмаков С.О. обiймав наступнi посади: 
з 05.02.2010 р. по 01.07.2012 р. – Директор Департаменту планування 
та фiнансового аналiзу ПАТ «Альфа-Банк»; з 02.07.2012 р. по 
02.12.2012 р. – Заступник фiнансового директора ПАТ «Альфа-Банк»; з 
03.12.2012 р. по 04.01.2015 р. – Вiце-Президент, Директор з стратегiї 
ПАТ «Альфа-Банк»; з 05.01.2015 р. – Вiце-Президент ПАТ «Альфа-
Банк», з 01.11.2016 р.- Фiнансовий директор, Член Правлiння ПАТ «Укр-
соцбанк».

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 Савощенко тамара юрiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

публIЧне аКцIонерне товариСтво “уКрСоцбанК”

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 "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 

буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
31 березня 2017 року за згодою сторiн, п.1 ст.36 КЗпП України 

звiльнено Чапiстрак Людмилу Павлiвну (паспорт АС 365680, виданий 
Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 10 березня 1998 р.), 

начальника управлiння облiку операцiй - заступника головного бухгал-
тера департаменту облiку та податкiв фiнансового блоку ПАТ "Укрсоц-
банк" ( Наказ ПАТ «Укрсоцбанк» вiд 30.03.2017 р.). Пiдстава- заява 
Л.П.Чапiстрак. З 20.12.2016 р. Чапiстрак Л. П., вiдповiдно до Наказу 
ПАТ «Укрсоцбанк» вiд 20.12.2016 р., виконувала обов'язки головного 
бухгалтера - директора департаменту облiку та податкiв фiнансового 
блоку ПАТ «Укрсоцбанк». Наказом ПАТ «Укрсоцбанк» вiд 29.03.2017 р. 
виконання обов'язкiв головного бухгалтера департаменту облiку та 
податкiв фiнансового блоку ПАТ «Укрсоцбанк» з 03.04.2017 р. покладенi 
на Єрмакова Сергiя Олександровича – Фiнансового директора, Члена 
Правлiння. 

Чапiстрак Л. П. часткою в статутному капiталi ПАТ «Укрсоцбанк» не 
володiє. 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 Савощенко тамара юрiївна

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2017

(дата)

публIЧне аКцIонерне товариСтво “уКрСоцбанК”
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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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР 
СIЧ» 

2. Код за ЄДРПОУ 14307794
3. Місцезнаходження 69068 м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, буд.15
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 720-42-11 (016) 720-50-00
5. Електронна поштова адреса ocb@motorsich.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://motorsich.com/rus/investors/
othetnost/osobaya_inf/2017

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
АТ «МОТОР СІЧ» 30.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано у зв’язку із закінченням строку повноважень( Протокол № 24). По-
садова особа Малиш Анатолій Миколайович (посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду голови наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0001%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 2 роки. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
АТ «МОТОР СІЧ» 30.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано у зв’язку із закінченням строку повноважень ( Протокол № 24). 
Посадова особа Гречиха Юрій Михайлович (посадова особа не надала зго-
ду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду член наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0001%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
АТ «МОТОР СІЧ»30.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі у зв’язку із закінченням строку повноважень ( Протокол 
№ 24). Посадова особа Касай Павло Олександрович (посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду член на-
глядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
АТ «МОТОР СІЧ» 30.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано у зв’язку із закінченням строку повноважень ( Протокол № 24). 
Посадова особа Кононенко Петро Іванович (посадова особа не надала зго-
ду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду член наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
АТ «МОТОР СІЧ» 30.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано у зв’язку із закінченням строку повноважень ( Протокол № 24). 
Посадова особа Коцюба Віктор Юрійович (посадова особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних), яка займала посаду член наглядової ради, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 2 роки. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
АТ «МОТОР СІЧ» 30.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано у зв’язку із закінченням строку повноважень ( Протокол № 24). По-
садова особа Логвін Валерій Михайлович (посадова особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних), яка займала посаду член наглядової ради, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 2 роки. Рішення про припинення повноважень 
прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 30.03.2017 р. Припинення 
повноважень посадової особи виконано у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень ( Протокол № 24). Посадова особа Молчанов Михайло Микола-
йович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка 
займала посаду член наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
АТ «МОТОР СІЧ»30.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано у зв’язку із закінченням строку повноважень ( Протокол № 24). 
Посадова особа Труш Михайло Іванович (посадова особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних), яка займала посаду член наглядової ради, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 2 роки. 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 
30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Малиш Анатолій Миколайович (по-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано на по-
саду члена наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2016 року – директор 
зі зв’язків з громадськістю АТ «МОТОР СІЧ». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 1 акція. Член наглядової ради є акціонером.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 
30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення за-
гальних зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Касай Павло Олексан-
дрович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду член наглядової ради. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: 2011-2016 рр. - начальник цеху АТ «МОТОР СІЧ», з 2016 року 
- заступник директора з виробництва - директор відокремленого підрозділу 
«Вертольоти МОТОР СІЧ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 29 акцій. Член наглядової ради є акціонером. 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 
30.03.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Кононенко Петро Іванович (посадо-
ва особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
член наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: з 1997 року - директор представництва АТ «МОТОР СІЧ». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 15 акцій. Член нагля-
дової ради є акціонером.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 
30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення за-
гальних зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Коцюба Віктор Юрійович 
(посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано на 
посаду член наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: 2002-2013 рр. - начальник дослідно-експерементального 
цеху АТ «МОТОР СІЧ», з 2013 року - заступник технічного директора - на-
чальник експерементально-дослідного комплексу дослідно-
конструкторського бюро АТ «МОТОР СІЧ». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 20 акцій. Член наглядової ради є акціонером.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 
30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Логвін Валерій Михайлович (посадо-
ва особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
член наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 1997 року- директор 
комбінату харчування АТ»МОТОР СІЧ». Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 28 акцій. Член наглядової ради є акціонером. 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 
30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Молчанов Михайло Миколайович 
(посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано на 
посаду член наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,01%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,01%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2000 року - директор 
транспортно-виробничого управління АТ «МОТОР СІЧ». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 272 акції. Член наглядової ради є акціонером.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» 
30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення за-
гальних зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Труш Михайло Івано-
вич (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) об-
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рано на посаду член наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу:1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: з 1999 року голова первинної профспілкової організації 
профспілки авіабудівників України у АТ «МОТОР СІЧ». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 15 акцій. Член наглядової ради є акціоне-
ром.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР 
СІЧ»30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Присяжнюк Василь 
Степанович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: 2010-2014 рр. - прокурор Рівненської області, з 2014 року - пенсіонер. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член наглядо-
вої ради є незалежним директором.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ «МОТОР 
СІЧ»30.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішен-
ня загальних зборів АТ «МОТОР СІЧ» ( Протокол № 24). Дем’янов Воло-
димир Васильович (посадова особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пак етом акцій емітента у роз-
мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 1рік. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: пенсіонер. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Член наглядової ради є незалежним директо-
ром.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
Голова ради директорів войтенко С.а.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 31.03.2017

(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «охтирСьКий м’яСоКомбІнат»
Ідентифікаційний код за Єдрпоу емітента: 00444010
місцезнаходження емітента: 42700, Сумська область, м. Охтирка, 

вул. Грибоєдова, 27
міжміський код, телефон та факс емітента: (05446) 2-30-05
електронна поштова адреса: vat_00444010@aft.org.ua
вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
текст повідомлення

Звільнено 31.03.2017 року (Згідно Наказу голови правління № 26 від 

31.03.2017 р.) головного бухгалтера ПрАТ «Охтирський м’ясокомбінат» андо-
ленко ларису леонідівну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. При-
чина звільнення – власне бажання. На зазначеній посаді особа перебувала з 
16.01.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

призначено 31.03.2017 року (Згідно Наказу голови правління № 26 від 
31.03.2017 р.) на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Охтирський 
м’ясокомбінат» Гуць вікторію миколаївну. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Посадова особа призначена безстроково до звільнення. 
Протягом останніх 5 років займала посаду головного бухгалтера управлін-
ня економіки та інвестиційної політики ОМР. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. 

повідомлення про виникнення особливої інформації
прат « управління виробничо-технологічного комплектування».

І.Загальні відомості.1.Повне найменування Емітента: Приватне акці-
онерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплекту-
вання». 2. Код за ЄДРПОУ 05408177. 3. Місцезнаходження: 09100, Київ-
ська область, м.Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41-Г. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (04563) 4-71-78. 5. Електронна поштова адреса 
uvtk_bc@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: 05408177.
infosite.com.ua 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
31.03.2017 в зв’язку з закінченням терміну, на який особи обирались згідно 
Статуту Товариства, припинено повноваження наступних посадових осіб:

1.Голови Наглядової ради Фещук Ганни Миколаївни. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001%. Посадова особа на 
посаді перебувала з 2007 р. Звільнена в зв»язку зі смертю.

2.Члена Наглядової ради Куриленко Юрія Васильовича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,229 %. Посадова осо-
ба на посаді перебувала з 2007 р.

3.Члена Наглядової ради Клевчука Анатолія Петровича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Посадова осо-

ба на посаді перебувала з 2007 р.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 терміном 

на три роки обрано наступних посадових осіб:
1.Члена Наглядової ради Ільченко Юрія Миколайовичу. Володіє 

часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001%. Попередні по-
сади: з 2007 р. – Старший комірник. Освіта середня. Стаж керівної робо-
ти 2 роки.

2.Члена Наглядової ради Куриленко Юрія Васильовича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,229 %. Попередні 
посади: з 2007 р. - член Спостережної ради Товариства, з 2011 р. - член 
Наглядової ради Товариства.

3.Члена Наглядової ради Клевчука Анатолія Петровича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Попередні 
посади: з 2007 р. - член Спостережної ради Товариства, з 2011 р. - член 
Наглядової ради Товариства.

Усі посадові особи непогашених судимостей за посадові та корисливі 
злочини не мають. Паспортні дані вищевказаних осіб не розголошують-
ся, оскільки згоди на розкриття такої інформації від вказаних осіб отри-
мано не було.

ІІІ.підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. директор в.р.Сергійчук.

приватне аКцІонерне товариСтво
«управлІння виробниЧо-технолоГІЧноГо КомплеКтування»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

пат «Ідея банк»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «Ідея Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне 
товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 

79008, Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, 

факс: (032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 

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

2. текст повідомлення:
31 березня 2017 р. згідно з наказом від 29 березня 2017 р. №60а-3 

звільнено за власним бажанням Члена Правління, Директора казна-
чейства Кузьо Володимира Вікторовича, який перебував у складі 
Правління з 26 лютого 2013 р. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 
3.2. Голова правління м. в. власенко

03.04.2017 р.

публІЧне аКцІонерне товариСтво «Ідея банК»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiжтрансформатор»

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе,3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

ztr.com.ua

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

II. текст повідомлення
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на виконання 

п.10.1 Статуту прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження:

- Члена Наглядової ради Короткої Ганни Лукiвни, яка володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. Iнформацiя 
щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не нада-
но згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня; 

- Голови Наглядової ради Машковцева Сергiя Вячеславовича, який 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;

- Члена Наглядової ради Паладiя Iгоря Володимировича, який володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;

- Члена Наглядової ради Романенко Миколи Володимировича, який 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;

- Члена Наглядової ради Рибалко Олександра Вiкторовича, який 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу На-
глядової ради Товариства. Строк, протягом якого зазначені вище особи 
перебували на посадi складає 1 рiк.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗТР», прийнято рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим:

- Коротку Ганну Лукiвну, яка є акцiонером ПАТ «ЗТР» та володiє часткою 
у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на по-
саду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не на-
водиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Особу обрано на посаду до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор 
департаменту з правових питань, член Наглядової ради;

- Машковцева Сергiя Вячеславовича, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та 
володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% 
обрано на посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Особу обрано на посаду до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, голо-
вний юрисконсульт, голова Наглядової ради;

- Паладiя Iгоря Володимировича, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та 
володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% 
обрано на посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-

криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Особу обрано на посаду до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: радник генерального директора з економiчної безпеки, член Нагля-
дової ради;

- Романенко Миколу Володимировича, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та 
володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% 
обрано на посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Особу обрано на посаду до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: юрисконсульт, ведучий юрисконсульт, член Наглядової ради;

- Рибалко Олександра Вiкторовича, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та 
володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% 
обрано на посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Особу обрано на посаду до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: юрисконсульт, ведучий юрисконсульт, член Наглядової ради.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на виконання 
п.12.2 Статуту прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим припинено повноваження:

- Голови Ревiзiйної комiсiї Турiй Олени Василiвни, яка не володiє част-
кою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР». Iнформацiя щодо паспортних даних 
не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня;

- члена Ревiзiйної комiсiї Шевченко Юрiя Миколайовича, який не володiє 
часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР». Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня;

- члена Ревiзiйної комiсiї Линди Свiтлани Iванiвни, яка володiє часткою 
у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00038%. Iнформацiя щодо пас-
портних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на 
розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. 

Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу 
Ревiзiйної комiсiї. Строк, протягом якого зазначені вище особи перебували 
на посадi складає 3 роки.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Ревiзiйної комiсiї, прийнято рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим:

- Турiй Олену Василiвну, яка не володiє часткою у статутному капiталi 
обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: началь-
ник вiддiлу планування та звiтностi, заступник начальника фiнансово-
економiчного вiддiлу, Голова Ревiзiйної комiсiї;

- Ткачука Юрiя Петровича, який не володiє часткою у статутному капiталi 
обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних 
даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на роз-
криття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий 
директор, Голова Ревiзiйної комiсiї, радник;

- Линду Свiтлану Iванiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi 
ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00038%, обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призна-
чено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: начальник бюро бюджетування та контролю, Член 
Ревiзiйної комiсiї.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Клейнер I.С.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

публIЧне аКцIонерне товариСтво
«ЗапорIЖтранСформатор»
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Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕД-

ТЕХНІКА» (надалі Товариство), місцезнаходження: м. Тернопіль,  вул. 
Ак. Сахарова, 3, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі 
Збори) відбудуться 

10 травня 2017р. о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль,  вул. 
Ак. Сахарова, 3, (приміщення №1, в будинку медобладнання). 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпо-
чнеться 10 травня 2017 року о 9 год.00 хв. та закінчиться о 9 год.45 хв. 
год. за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 28 квітня 
2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та 

секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з 
питань порядку проведення Зборів. 3. Звіт директора Товариства за 2016 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної 
комісії за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 8. Про зміну 
типу Товариства. 9. Про зміну найменування Товариства. 10. Внесення 
змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11. 
Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і 
здійснення дій щодо державної реєстрації. 12. Внесення змін до внутріш-
ніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 13. 
Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів На-
глядової ради. 14. Обрання голови та членів Наглядової ради, затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з головою та членами Наглядової ради. 15. Прийняття рішення про 
припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
16. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуть-

ся Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання упо-
вноваженої особи для їх підписання.

основні показники  
фінансово-господарської діяльності підприємства  

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 234 225
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 6
Сумарна дебіторська заборгованість 154 140
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 14
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 111 99
Статутний капітал 331 331
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 123 126
Чистий прибуток (збиток) 12 25
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1322948 1322948
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, 
а представники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформ-
лену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери та/або їх представ-
ники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, в робочі години, за 
адресою: м. Тернопіль,  вул. Ак. Сахарова, 3, в примальній Товариства, 
а в день проведення Зборів — у місці їх проведення, звертатись до від-
повідальної особи Гонти М.С. Телефон для довідок: 0673518314. Адре-
са веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
termedtehnika.reyestr.com.ua

директор товариства.

публІЧне аКцІонерне товариСтво 
«тернопІльСьКа «медтехнІКа»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ 
ЗАВОД», 22965117, вул. Сiм'ї 
Соснiних, 9, М.КИЇВ, Святошин-
ський, 03148, Україна,  
(044) 406-6123

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

31.03.2017

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

www.etz-group.com.ua

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

Аудиторської фірми ТОВ 
«Юрхолдінг-Аудит», 32736376

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.03.2016 року. Кво-

рум зборів: 99,9725% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядались на чергових загальних зборах: 1. Процедурні питання (об-
рання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Зборів,регламент Зборів). 
2. Затвердження Звіту Дирекції ПАТ «ЕТЗ» про результати фінансово–
господарської діяльності Товариства у 2015 році та визначення основних 
напрямків діяльності на 2016 рік. 3. Затвердження Звіту та висновків Реві-
зійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товари-
ства за 2015 рік. 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за ре-
зультатами господарської діяльності у 2015 році. 5. Затвердження підсумків 
продажу основних фондів Товариства у 2015 році. 6. Про припинення по-
вноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 7. Обрання чле-
нів членів Ревізійної комісії Товариства. 8. Про припинення повноважень 
Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: Звіти Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році затвер-
джені, основні напрямки розвитку АТ на 2016 рік затверджені. Чистий збиток 
за 2015 р. у розмірі 100 тис. грн покрити з резервного капіталу товариства. 
Затверджено підсумки продажу основних фондів Товариства у 2015 році. 
Припинено повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
Обрано новий склад Ревізійної комісії. Припинено повноваження Голови та 
членів Наглядової ради Товариства. Обрано новий склад Наглядової ради.

Пропозиції, щодо переліку питань порядку денного не надавались.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не ви-

плачувались.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 24292 24987
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2319 2116
Довгострокові фінансові інвестиції 5776 5776
Запаси 7967 8359
Сумарна дебіторська заборгованість 7892 7506
Грошові кошти та їх еквіваленти 93 1150
Власний капітал 22836 23398
Статутний капітал 6197 6197
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -562 -100
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1456 1589
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,23 0

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

-0,23 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 24786900 24786900
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість 

0 0

у відсотках від ста-
тутного капіталу 

0 0

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

0 0

публІЧне аКцIонерне товариСтво «елеКтротехнIЧний Завод»
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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 

«ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА 
ФІРМА «КРАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 05593453
3. Місцезнаходження 39631, м. Кременчук, пр. Ярослав-

ський, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0536)76-62-10 (0536)77-16-73

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

http://www.autokraz.com.ua/іndex.
php/uk/іnformatsіya-emіtenta-vtf-
kraz-2

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

ІІ. текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Бабіча Федора Павлови-

ча (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗТФ «КРАЗ» від 30 березня 2017 року в зв'язку із внесенням змін 
до статуту. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента 
(0,0000%). Перебував на даній посаді з 10.05.2011 року. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Наглядової ради Кушнєрової Алли Петрів-
ни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗТФ «КРАЗ» від 30 березня 2017 року в зв'язку із внесенням змін 
до статуту. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента 
(0,0000%). Перебувала на даній посаді з 12.04.2011 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Наглядової ради Наливайко Олександра 
Вікторовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних 
відсутня) припинені на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» від 30 березня 2017 року в зв'язку із внесен-
ням змін до статуту. Не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента (0,0000%). Перебував на даній посаді з 26 березня 2015 року. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження Голови Ревізійної комісії Букач Юрія Володимирови-
ча (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ 
«КРАЗ» від 30 березня 2017 року в зв'язку із внесенням змін до статуту 
товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента 
(0,0000%). Перебував на посаді члена ревізійної комісії з 12.04.2011 
року, на посаді Голови ревізійної комісії — з 10.05.2011 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження Члена Ревізійної комісії Лактіонової Олени Ген-
надіївни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних від-
сутня) припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» від 30 березня 2017 року в зв'язку із внесенням 
змін до статуту товариства. Не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента (0,0000%). Перебувала на даній посаді з 12.04.2011 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження Члена Ревізійної комісії Білявського Віталія Віта-
лійовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних 
відсутня) припинені на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» від 30 березня 2017 року в зв'язку із внесен-
ням змін до статуту товариства. Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента (0,0000%). Перебував на даній посаді з 
21.03.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Паскевича Миколу Івановича (згода посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ 
«ЗТФ «КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 
30 березня 2017 року, головою наглядової ради — на підставі рі-
шення Наглядової ради від 30.03.2017 р. (Протокол № 1) з числа її 
членів. Не є акціонером емітента, обраний до складу Наглядової 
ради Товариства як незалежний директор. Строк, на який обрано 

особу членом наглядової ради — 3 роки. Строк, на який особу об-
рано головою наглядової ради, не визначений. Інші посади, які 
обій мала особа протягом останніх п'яти років: з 30.03.2009 р. — за-
ступник Генерального директора — директор з персоналу та соці-
альних питань ПАТ «АвтоКрАЗ», з 14.11.2016 року — Директор Па-
лацу культури «КрАЗ», з 26.04.2014 р. по 24.03.2017 р. — голова 
Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Херсонський 
завод карданних валів» Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Омельченко Ірину Олександрівну (згода посадової особи на роз-
криття паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради 
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
від 30 березня 2017 року. Не є акціонером емітента, обрана до 
складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. 
Строк, на який обрано особу членом наглядової ради — 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 р. 
по теперішній час — провідний економіст відділу контролю цін ПАТ 
«АвтоКрАЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Ков’ях Світлану Станіславівну (згода посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ 
«ЗТФ «КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 
30 березня 2017 року. Не є акціонером емітента, обрана до складу 
Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Строк, на який 
обрано особу членом наглядової ради — 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п'яти років: з 2003 р. — начальник 
відділу звітності і фінансово — розрахункових операцій УБОтаЗ, з 
2011 року — заступник начальника контрольно-ревізійного відділу; з 
2014 року — перший заступник Головного бухгалтера ПАТ «Авто-
КрАЗ», з 22.04.2015 р. по 24.03.2017 р. — член Наглядової ради пу-
блічного акціонерного товариства «Херсонський завод карданних 
валів».

Лактіонову Олену Геннадіївну (згода посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» від 
30 березня 2017 року, Головою Ревізійної комісії — на підставі рішен-
ня Ревізійної комісії (протокол № 1 від 30 березня 2017 року) з числа 
її членів. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента 
(0,0000%). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії — 
5 років. Строк, на який особу обрано Головою Ревізійної комісії, не 
визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 07.1999 р. по 01.2016 р. — бухгалтер ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 
02.2016 р. — бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ», з 12.04.2011 р. член 
Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає.

Кузько Тетяну Миколаївну (згода посадової особи на розкриття пас-
портних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» від 30 березня 
2017 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента 
(0,0000%). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії — 
5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
з 13.03.2008 р. економіст групи відвантажень ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 
04.02.2016 р. — економіст ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

Покидченко Олену Борисівну (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» від 30 бе-
резня 2017 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента 
(0,0000%). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії — 
5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
з 06.11.2009 р. бухгалтер 2 категорії ПАТ «АвтоКрАЗ», з 23.07.2014 — 
бухгалтер 2 категорії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 04.02.2016 р. — бухгалтер 
ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Шмигаль Олександр Анатолійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

публІЧне аКцІонерне товариСтво  
«ЗовнІШньоторГовельна фІрма «КраЗ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+380445944576 +380442076743

5. Електронна поштова 
адреса

ZaіkaOS@dtek.com

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

http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. текст повідомлення
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 
04071, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт по 
заміні трубок вбудованого пучка конденсатора конденсаторної групи 
типу КГ2-6200-2 ТГ-1 половинка «Б» на ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» 
на суму 1 678 232,40 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до нада-
ної ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної 
пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 398,53 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 
— 279,71 тис. грн., всього з ПДВ 1 678,23 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0087%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 
04071, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з ка-
пітального ремонту генераторів ст. № № 1, 3 та електротехнічного об-
ладнання на ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» на суму 5 115 266,11 грн. з 
ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» 
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 4 262,72 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 
— 852,54 тис. грн., всього з ПДВ 5 115,27 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ:0,0266%

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 
04071, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15) про надання послуг з 
ремонту і технічному обслуговуванню техніки (ремонт турбін ст.№№ 
1, 2, 3, 4 та турбінного обладнання ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ») на 
суму 2 186 687,94 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої 
ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної 
пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 822,24тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% — 
364,45 тис. грн., всього з ПДВ 2 186,69 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0114%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 
04071, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт по 
заміні обертового ланцюга ТЛ-3000, заміні сит та заміні зношених еле-
ментів секцій сміттєутримуючої решітки циркуляційного насосу ЦН-1 
типу ОПВЗ-110 на суму 1 140 195,05 грн. з ПДВ, та інших умовах від-
повідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» конкурсної пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 950,16 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% — 
190,03 тис. грн., всього з ПДВ 1 140,20 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0059%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 
04071, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з ка-
пітального ремонту турбіни ст. № 3 та турбінного обладнання, на 
ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» на суму 5 169 675,47 грн. з ПДВ, та інших 
умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕ-
НЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

публІЧне аКцІонерне товариСтво «КиЇвенерГо»
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Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 4 308,06 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 
— 861,61 тис. грн., всього з ПДВ 5 169,68 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0269%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 
04071, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15) про надання послуг з 
ремонту і технічному обслуговуванню електричної техніки, апаратури 
та супутнього обладнання (ремонт генераторів ст. №№ 2, 4 та елек-
тротехнічного обладнання ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ») на суму 
2 762 140,02 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП 
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропо-
зиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 301,78 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 
— 460,36 тис. грн., всього з ПДВ 2 762,14 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ:0,0144%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 
04071, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з ка-
пітального ремонту котла ПТВМ-50 № 5 РК «М. Борщагівка» на суму 
1 479 770,45 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП 
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропо-
зиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 233,14 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 
— 246,63 тис. грн., всього з ПДВ 1 479,77 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0077%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, 
а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м. Київ, 
провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з капітального ре-
монту котла ПТВМ-50 № 1 РК «Відрадний» на суму 1 535 964,01 грн. з 
ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» 
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-

цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 279,97 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 
— 255,99 тис. грн., всього з ПДВ 1 535,96 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,008%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішен-
ня про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а 
саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» 
(код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м. Київ, провулок 
Електриків, буд. 15) на виконання робіт із заміни трубної системи ОГЦ 
блока ст. № 3 на ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» на суму 589 871,10 грн. з 
ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» 
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 491,56 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% — 
98,31 тис. грн., всього з ПДВ 589,87 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0031%.

30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішен-
ня про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а 
саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» 
(код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м. Київ, провулок 
Електриків, буд. 15) на виконання робіт з середнього ремонту котла Бор-
зиг ст. № СТ-2 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на суму 651 168,83 
грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.

Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів, за якими перемож-
цем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Го-
лова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціар-
ний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 
відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. 
утримався від голосування.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО 
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 542,64 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% — 
108,53 тис. грн., всього з ПДВ 651,17 тис. грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 
16 004 897 тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО-
ЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0034%.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 4 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30

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 «АВТО-
КРАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 05808735
3. Місцезнаходження 39631, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 
вул. Київська, 62

4. Міжміський код, телефон та факс 0536766200 0536766208
5. Електронна поштова адреса іnfo@kraz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.autokraz.com.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ» Сазо-

нова Сергія Васильовича (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних відсутня) припинені на підставі рішення Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року 
(Протокол № 26) в зв'язку із внесенням змін до статуту. Володіє 
акціями ПАТ «АвтоКрАЗ» у кількості 2 штуки, що становить 
0,0000 % від Статутного капіталу емітента. Перебував на посаді 
члена Наглядової ради з 21.03.2013 року, на посаді Голови Нагля-
дової ради — з 28.08.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

Повноваження члена Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ» Шишкі-
ної Зої Леонідівни (згода посадової особи на розкриття паспорт-
них даних відсутня) припинено на підставі рішення Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол 
№ 26) у зв'язку із внесенням змін до статуту товариства. Володіє 
1 акцією ПАТ «АвтоКрАЗ», що становить 0,0000 % від Статутного 
капіталу емітента. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 
21.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Повноваження члена Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ» Вдович 
Наталії Костянтинівни (згода посадової особи на розкриття пас-
портних даних відсутня) припинені на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Про-
токол № 26)в зв'язку із внесенням змін до статуту товариства. Во-
лодіє акціями ПАТ «АвтоКрАЗ» у кількості 2002 штуки, що стано-
вить 0,0001 % від Статутного капіталу емітента. Перебувала на 
даній посаді з 19.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає.

Повноваження Голови Ревізійної комісії Богомол Наталії Іванівни 
(згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) при-
пинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Авто-
КрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26) у зв'язку із внесен-
ням змін до статуту товариства. Володіє акціями ПАТ «АвтоКрАЗ» у 
кількості 1260 штук, що становить 0,0001 % від Статутного капіталу 
емітента. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 10.05.2011 
року. На посаді Голови Ревізійної комісії — з 17.02.2014 р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Ревізійної комісії Нерубаєва Костянтина Іго-
ровича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних від-
сутня) припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26) у зв'язку 
із внесенням змін до статуту товариства. Володіє акціями ПАТ «Авто-
КрАЗ» у кількості 10 штук, що становить 0,0000 % від Статутного ка-
піталу емітента. Перебував на даній посаді з 21.03.2013 року. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Ревізійної комісії Кузьми Ірини Миколаїв-
ни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсут-
ня) припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26) у зв'язку із 
внесенням змін до статуту товариства. Не володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента (0,0000 %). Перебувала на даній посаді 
з 21.03.2014 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Сазонова Сергія Васильовича (згода посадової особи на роз-
криття паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової 
ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26). 
Є акціонером емітента, володіє 2 акціями, що становить 0,0000 % 
від Статутного капіталу. Строк, на який обрано особу — 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 
2004 по 2012 рік Генеральний директор ПАТ «АвтоКрАЗ», з 
03.2013 р. — член, з 28.08.2013 р. голова Наглядової ради ПАТ 
«АвтоКрАЗ».

Шишкіну Зою Леонідівну (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ 
«АвтоКрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26). Є акціоне-
ром емітента, володіє 1 акцією, що становить 0,0000 % від Статут-
ного капіталу. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 03.2013 р. — 
член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Вдович Наталію Костянтинівну (згода посадової особи на роз-
криття паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової 
ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26). 
Є акціонером емітента, володіє 2002 акціями емітента, що стано-
вить 0,0001 % від Статутного капіталу. Строк, на який обрано осо-
бу — 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпо-
ративних прав ПАТ «АвтоКрАЗ». Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає.

Богомол Наталію Іванівну (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії ПрАТ 
«АвтоКрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26), Головою 
Ревізійної комісії — на підставі рішення Ревізійної комісії (прото-
кол № 1 від 30 березня 2017 року) з числа її членів. Володіє 1260 
акціями емітента, що становить 0,0001 % від Статутного капіталу. 
Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії — 5 років. 
Строк, на який особу обрано Головою Ревізійної комісії, не визна-
чений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 2000 року по теперішній час — Заступник головного бух-
галтера — начальника управління бухгалтерського обліку та звіт-
ності ПАТ «АвтоКрАЗ», з 10.05.2011 року член, з 17.02.2014 р. Го-
лова Ревізійної комісії ПАТ «АвтоКрАЗ».

Кузьму Ірину Миколаївну (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії ПрАТ 
«АвтоКрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол № 26). Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Строк, на який 
обрано особу — 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з 2007 року — бухгалтер відділу звітності та 
фінансово-розрахункових операцій ПАТ «АвтоКрАЗ», з 2013 року 
— провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-
розрахункових операцій ПАТ «АвтоКрАЗ», з 21.03.2014 року член 
Ревізійної комісії ПАТ «АвтоКрАЗ».

Нерубаєва Костянтина Ігоровича (згода посадової особи на 
розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної 
комісії ПрАТ «АвтоКрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» від 30 березня 2017 року (Протокол 
№ 26). Володіє акціями ПАТ «АвтоКрАЗ» у кількості 10 штук, що 
становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента. Строк, на 
який обрано особу — 5 років. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: 2010-2012 — Комунальне підприємство 
«СпецЕКО», економіст; з 2012 року по теперішній час — заступник 
фінансового директора ПАТ «АвтоКрАЗ», з 21.03.2013 року — 
член ревізійної комісії ПАТ «АвтоКрАЗ».

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Черняк Роман Євгенович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

публІЧне аКцІонерне товариСтво «автоКраЗ»
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ПАТ «УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
12107» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 03 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. ужгород, вул. радіщева, 2, у класі безпеки дорожнього 
руху підприємства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбуватиметься, відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 25 квітня 
2017 р. 

Початок реєстрації об 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації 
об 10 годині 45 хвилин.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, на веб-сторінці товариства: 
http://atp-12107.pat.ua/ та у приймальні товариства за адресою: м. 
Ужгород вул. Радіщева,2, (в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10.00 
до 17.00 год.). Відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами загальних зборів особа — секретар наглядової ради Данюк І.І. 

У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Довідки за телефоном (0312) 66-33-07
 порядок денний зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря збо-
рів, затвердження регламенту зборів.

2. Заслуховування звіту директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту директора. 

 3. Заслуховування звіту Наглядової ради за 2016 р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

 4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії щодо висновків з ба-

лансу та річного звіту Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Розгляд та затвердження річного звіту, (балансу) ПАТ «Ужго-
родське АТП 12107» за 2016 р. та порядку покриття збитку.

6. Внесення змін до Статуту товариства.
основні показники  

фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.  
(тис.грн.)

№ 
п/п найменування показника період

Звітний попередній
1. Усього активів 27788 26319
2. Основні засоби ( за залишковою 

вартістю)
25011 24471

3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 238 217
5. Сумарна дебіторська 

заборгованість
1814 1539

6. Грошові кошти та їх еквіваленти 624 39
7. Нерозподілений прибуток 

(збиток)
(5090) (5306)

8. Власний капітал 20572 19442
9. Статутний капітал 12963 12963
10. Довгострокові зобов’язання 5042 5042
11. Поточні зобов’язання 2174 1835
12. Чистий прибуток (збиток) 420 (2072)
13. Середня кількість акцій (штук) 51853508 46468091
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.)
- -

15. Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом
 періоду

- -

16. Чисельність працюючих на кінець 
звітного періоду (осіб)

283 252

 З повагою
 директор  в.І. Козун

пат «уЖГородСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 12107»

публIЧне аКцIонерне товариСтво по ГаЗо-
поСтаЧанню та ГаЗифIКацIЇ «ЧернIГIвГаЗ»

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

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЧЕРНIГIВГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ — 03358104
3. Місцезнаходження — 14021, м.Чернiгiв, Любецька,68
4. Міжміський код, телефон та факс — 0462644090 0462644090
5. Електронна поштова адреса — Liudmyla.Cherninska@cngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.stockmarket.gov.ua
7. Вид особливої інформації — Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. текст повідомлення

На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 02 квiтня 2017 року прий нято 
рiшення -забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на 
укладання Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прий няття 
цього рiшення договорiв на: — закупiвлю природного газу граничною сукупною 
вартiстю 281 200 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят один мiльйон двiстi тисяч гривень 
00 копiйок); — транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 
281 200 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят один мiльйон двiстi тисяч гривень 00 
копiйок); — надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 914 000 000,00 грн. (дев’ятсот чотирнадцять мiльйонiв гривень 00 
копiйок); — виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України 
граничною сукупною вартiстю 89 000 000,00 грн. (вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок

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

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

2. Найменування посади голова правлiння Ярова Алла Артурiвна
04.03.2017

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

сертифікати фонду  
операцій з нерухомістю)  

емітента
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «МУКАЧIВСЬКИЙ ЛIСОКОМБIНАТ», 2. Код за ЄДРПОУ: 
00274157, 3. Місцезнаходження: 89640, Закарпатська область, 
Мукачiвський район, смт. Чинадiйово, В. Турянчика, 5. Міжміський код, 
телефон та факс: (03131) 6-25-91 (03131) 6-25-91, 5. Електронна по-
штова адреса: mlk@emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: mlk.emitents.net.ua, 7. Вид особливої інформації: Зміна складу 
посадових осіб емітента

Рiшенням наглядової ради ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» (про-
токол вiд 29.03.2017 р.) Тюрдьо Олега Iвановича призначено (переве-
дено з посади в.о. Генерального директора товариства на посаду Ге-
нерального директора товариства). Перебував на посадi 
в.о. генерального директора ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» з 
15.12.2016 р. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх рокiв 
своєї дiяльностi обiймав посаду в ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» 
— начальник виробництва. Термiн обранння — 5 рокiв. Посадова осо-
ба не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
Генеральний директор  тюрдьо олег Iванович

приватне аКцIонерне товариСтво 
«муКаЧIвСьКий лIСоКомбIнат»
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прат «продторГСервІС» 
(код ЄДРПОУ 20316194), місце знаходження: Донецька обл., м. Крама-

торськ, вул. А.Куинджи,1, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 4 травня 2017 року о 10-00 за адресою: 
м. Краматорськ, вул. Куинджи, 1.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регла-

менту загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Директора підприємства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звітів

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1345,2 1257,9
Основні засоби 801,6 791,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 150,8 -
Сумарна дебіторська заборгованість 15,4 -

Грошові кошти та їх еквіваленти 377,4 466,9
Нерозподілений прибуток 740,6 645,9
Власний капітал 1345,2 1250,5
Статутний капітал 158,6 158,6
Довгострокові забов`язання - -
Поточні забов`язання 7,4
Чистий прибуток (збиток) грн. 94,7 182,3
Середньорічна кількість акцій (т.) 634579 634579
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися в день про-
ведення зборів з 8-00 до 9-50 за місцем проведення зборів. Для реєстрацій 
акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвід-
чує особу, а уповноваженому представнику акціонера — довіреність та до-
кумент, який посвідчує особу. Для ознайомлення з документами щодо по-
рядку денного, а також для внесення доповнень щодо порядку денного 
акціонери можуть звертатися з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 до 
директора за місцезнаходженням товариства. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30.04.2017 р. Теле-
фон для довідок: (06264) 6-61-55.

директор прат «продторгсервіс»  Смирнов Сергій павлович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«луцьКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво 10701» 
(далі — Товариство) (місцезнаходження: Волинська область, 

м. Луцьк, вул. Зв’язківців, 1) повідомляє, що чергові загальні збори акці-
онерів ПрАТ «ЛУЦЬКЕ АТП 10701» (далі — збори), відбудуться «03» 
травня 2017 року о 11 год. 10 хв. за адресою: волинська область, 
м. луцьк, вул. Зв’язківців, 1, кабінет директора прат «луцьКе атп 
10701».

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за зазначеною 
адресою в день проведення зборів з 10.30 до 11.00 год. год. за місцем 
проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено 
станом 24 годину 25 квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів: 
1.1.визначення порядку голосування на загальних зборах; 
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2016 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 

2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
— акціонерам — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а 

також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної 
особи — акціонера Товариства.

— представникам акціонерів — паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України до-
віреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають 
змогу ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Волинська 
область, м. Луцьк, вул. Зв’язківців, 1, кабінет директора ПрАТ «ЛУЦЬКЕ 
АТП 10701».

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Павлишин Святослав Володимирович.

Ареса власного веб-сайту ПрАТ «ЛУЦЬКЕ АТП 10701», на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: http://www.atp10701.net.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
30.03.2017 р.
директор прат «луцьКе атп 10701»  павлишин С.в.

директор 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «дЖерела мІЖГІр’я» 

(далі — Товариство) (43023, Україна, Волинська область, місто 
Луцьк, вулиця Карбишева, будинок 1) повідомляє що чергові (річні) 
загальні збори акціонерів ПрАТ «Джерела Міжгір’я» відбудуться 
03 травня 2017 року за адресою: 43023, україна, волинська об-
ласть, місто луцьк, вулиця Карбишева, будинок 1 (кабінет ди-
ректора).

Початок Зборів об 17:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) буде здійснюватись 03 травня 2017 року з 16.30 до 16.50 
за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде 
складено станом на 24 годину 25 квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів: 
1.1.визначення порядку голосування на загальних зборах; 
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2016рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2016 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства 

за 2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
— акціонерам — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 

а також документи, які підтверджують повноваження керівника юри-
дичної особи — акціонера Товариства.

— представникам акціонерів — паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством Укра-
їни довіреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають 
змогу ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: 43023, 
Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Карбишева, буди-
нок 1 (кабінет директора). Контактна особа — Бортнік Віктор Олек-
сандрович, тел. 0314626172.

Ареса власного веб-сайту ПрАТ «Джерела Міжгір’я», на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: www.dz-mizhgirja.at.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

30.03.2017р.
директор  в.о. бортнік
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повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АСКОЛЬД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14316089
3. Місцезнаходження: 08300 м. Бориспіль Київська обл., вул. Польова, 

26
4. Міжміський код, телефон та факс: (04595) 5-19-90 (04595) 5-19-90
5. Електронна поштова адреса: info@askold.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. текст повідомлення
Рішення про набуття повноважень прийнято на Загальних зборах акці-

онерів ПАТ «Аскольд» 31.03.2017 р.
Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі Протоко-

лу № 1 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Аскольд» від 31 березня 
2017 року.

1. Чорноштан Володимир Анатолійович (не надав згоду на розкриття 
паспортних данних) подовження повноважень Голови Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,065%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,065%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голо-
ва наглядової ради ПАТ «Аскольд». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 63 акції.

2. Кузька Віктор Володимирович (не надав згоду на розкриття паспорт-
них даних) подовження повноважень Члена Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0431%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,0431%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член наглядової 

ради ПАТ «Аскольд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
42 акції.

3. Малінко Людмила Петрівна (не надав згоду на розкриття паспортних 
даних) подовження повноважень Члена Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,0431%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0431%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член наглядової ради ПАТ 
«Аскольд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 42 акції.

4. Стогнієнко Володимир Кузьмович (не надав згоду на розкриття пас-
портних даних) подовження повноважень Голови Правління. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 67,847%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 67,847%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 4 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правлін-
ня ПАТ «Аскольд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
65995 акцій.

5. Ющенко Людмила Михайлівна (не надала згоду на розкриття пас-
портних даних) подовження повноважень Члена Правління. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який набуває повноважень особа: 4 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Правління ПАТ «Ас-
кольд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

6. Висовень Віталій Миколайович (не надав згоду на розкриття паспорт-
них даних) подовження повноважень Члена Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0431%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0431%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 4 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Правління ПАТ «Ас-
кольд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 42 акції.

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

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

Голова правління  Стогнієнко володимир Кузьмович, 
31.03.2017 р. 

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік 

I. Основні відомості про емітента: Повне найменування емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄМIЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД», 
код за ЄДРПОУ: 00375993, місцезнаходження: 11201 Житомирська об-
ласть Ємiльчинський смт Ємiльчине вул. Горького буд.18, міжміський код та 
телефон емітента:(04149)21127; 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 03 квітня 
2017 р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:www.emilhlib.ho.ua; 4. Найменування аудиторської фір-
ми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Ната-
лія», код за ЄДРПОУ:33253896, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності; 5. Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 
05.12.2016 р. 

порядок денний: 
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання головуючого 

та секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку про-
ведення загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради товариства за 2015 р. 4. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту правлiння товариства за 2015 рiк. 5. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 
2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 
рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7. Розподiл при-
бутку i збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 8. Прий-
няття рiшення про змiну типу та найменування товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 9. Внесен-
ня змiн та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для пiдписання 
нової редакцiї Статуту та здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї 
Статуту товариства. 10. Прийняття рiшення про приведення внутрiшнiх 
положень та принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства 
у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статуту товариства та Закону України 
«Про Акцiонернi товариства» шляхом затвердження положень в новiй 
редакцiї. 11. Прийняття рiшення про лiквiдацiю правлiння товариства. 
12. Прийняття рiшення про утворення нового виконавчого органу. 13. При-
пинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства. 
14. Обрання членiв наглядової ради товариства. 15. Затвердження умов 

цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. 
16. Припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товари-
ства. 17. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.Пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного наданi наглядовою радою товариства. 
По всім питанням порядку денного були прийняті рішення. 6. За результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  5636  5462
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1085  1655
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  5  421
Сумарна дебіторська заборгованість  4008  2162
Грошові кошти та їх еквіваленти  502  1188
Власний капітал  5558  5386
Статутний капітал  411  411
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 3465  3304

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  78  76
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 0.13194270  0.64147270

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

 0.13194270  0.64147270

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1644653  1644653
Цінні папери власних 
випусків,

- -

викуплені протягом 
звітного періоду 

- -

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

-

публІЧне аКцIонерне товариСтво «аСКольд»

приватне аКцIонерне товариСтво «ЄмIльЧинСьКий хлIбоЗавод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб) емітента

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

1. Повне найменування емітента публIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"тиСменицяГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 Тисмениця Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та факс 03436 21255 03436 21455
5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-
чено або 

звільнено)

посада

прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за Єдрпоу 
юридичної 

особи

володіє 
часткою в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6

29.03.2017
припинено 
повнова-

ження

Голова 
Нагля-
дової 
ради

Девiд Ентонi 
Ховард 

Браун (David 
Antony 
Howard 
Brown)

0

Зміст інформації:
Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно рішення загальних зборів 
акціонерів від 29.03.2017 р. Посадова особа перебувала на посадi 
Голови Наглядової ради з 27.05.2016 р. згiдно протоколу Наглядової 
ради №27/05-2016 вiд 27.05.2016 р. Згоди на оприлюднення паспортних 
даних особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
29.03.2017 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
ради

Iан Бьорд 
(Ian Bird)

0

Зміст інформації:
 Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно рішення загальних зборів 
акціонерів від 29.03.2017 р.Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних 
особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
29.03.2017 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
ради

Ушанов Iлля 
Юрiйович

0

Зміст інформації:
Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно рішення загальних зборів 
акціонерів від 29.03.2017 р. Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних 
особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
29.03.2017 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
ради

Мiлькевич 
Вiталiй 

Павлович

0

Зміст інформації:
Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно рішення загальних зборів 
акціонерів від 29.03.2017 р. Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних 
особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
29.03.2017 припинено 

повнова-
ження

Член 
Нагля-
дової 
ради

Пташник 
Андрiй 

Юрiйович

0

Зміст інформації:
Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно рішення загальних зборів 
акціонерів від 29.03.2017 р. Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних 
особа не надала. Непогашеної судимостi немає.

29.03.2017 набуто 
повнова-

жень

Член 
Нагля-
дової 
ради

Девiд Ентонi 
Ховард 

Браун (David 
Antony 
Howard 
Brown)

0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Девiд Ентонi Ховард Браун (David 
Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 
27.05.2016 р. згiдно протоколу Наглядової ради №27/05-2016 вiд 
27.05.2016 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не 
надала. Непогашеної судимостi немає. Обрана на строк до наступних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
29.03.2017 набуто 

повнова-
жень

Член 
Нагля-
дової 
ради

Iан Бьорд 
(Ian Bird)

0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764. Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних 
особа не надала. Непогашеної судимостi немає. Обрана на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
29.03.2017 набуто 

повнова-
жень

Член 
Нагля-
дової 
ради

Ушанов Iлля 
Юрiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич 
Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Посадова особа перебува-
ла на посадi Члена Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. Згоди на оприлюднення 
паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимостi немає. 
Обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
товариства.
29.03.2017 набуто 

повнова-
жень

Член 
Нагля-
дової 
ради

Мiлькевич 
Вiталiй 

Павлович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.03.2017 року 
обрано Членом Наглядової ради - Мiлькевич Вiталiй Павлович - пред-
ставник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Посадова особа 
перебувала на посадi Члена Наглядової ради згiдно рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. Згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимостi немає. 
Обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
товариства.
29.03.2017 набуто 

повнова-
жень

Член 
Нагля-
дової 
ради

Пташник 
Андрiй 

Юрiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 
вiд 29.03.2017 року обрано Членом Наглядової ради - 
Пташник Андрiй Юрiйович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне 
товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". 
Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради згiдно 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 р. з 01.05.2016 р. 
Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Непогаше-
ної судимостi немає. Обрана на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв товариства.

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

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

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

керівника)
М.П. 2017.04.03

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградський хлібозавод". Код за ЄДРПОУ: 05399805. Місцезнаходжен-
ня: 25006, м.Кіровоград, вул.Шевченка,60. Міжміський код, телефон та
факс емітента: 0522-22-54-69. Електронна поштова адреса емітента:
kirhz@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації:
http://05399805.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 року (протокол

№1/2017 від 31.03.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управ-
ління товариства, звільнено: Голова Наглядової Ради Цис Наталя Федо-
рівна (паспорт ЕА 741060 Ленінським РВУМВСУ в Кіровоградській обл.
18.04.2000), розмір пакета акцій: 1 грн.; 0,00001%. На посаді перебувала
з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. Член Наглядової Ради Гоян Віктор Леоні-
дович (паспорт ЕВ 208005 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВСУ
в Кіровоградській обл. 11.07.2008), розмір пакета акцій: 0,75 грн.;
0,000007%. На посаді перебував з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. Член
Наглядової Ради Терещенко Олена Вікторівна (паспорт ЕА 499967 Кі-
ровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 07.09.1998), розмір пакета
акцій: 0,75 грн.; 0,000007%. На посаді перебувала з 01.04.2016 р. по
31.03.2017 р. 

Рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 року (протокол
№1/2017 від 31.03.2017 року), в зв'язку із затвердженням нової редакції
статуту, яким не передбачається обрання ревізійної комісії, звільнено:
Голова ревізійної комісії Бородiна Наталiя Григорiвна (паспорт ЕА
738716 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 12.05.2000), розмір
пакета акцій: 0 грн. На посаді перебувала з 14.04.2014 року по
31.03.2017 року. Член ревізійної комісії Андрущик Тетяна Вікторівна (пас-
порт ЕА 625268 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
04.12.1998), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді перебувала з
14.04.2014 року по 31.03.2017 року. Член ревізійної комісії Тищенко На-
талiя Миколаївна (паспорт ЕА 468433 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровог-
радськiй обл. 22.07.1998), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді перебу-
вала з 14.04.2014 року по 31.03.2017 року.

Обрано: Член Наглядової Ради Цис Наталя Федорівна (паспорт ЕА
741060 Ленінським РВУМВСУ в Кіровоградській обл. 18.04.2000), розмір
пакета акцій: 1 грн.; 0,00001%, є акціонером. Протягом останніх 5 років
займала інші посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КІРОВОГ-
РАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", заступник головного бухгалтера ТОВ "КІРО-
ВОГРАДХЛІБ", бухгалтер ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ" ЛТД, бухгалтер ТОВ
"ЕЛЬДОРАДО", директор ПП "АМАЛЬГАМА-2007". На посаду обрана
терміном на 3 роки. Член Наглядової Ради Гоян Віктор Леонідович (пас-
порт ЕВ 208005 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВСУ в Кіровог-
радській обл. 11.07.2008), розмір пакета акцій: 0,75 грн.; 0,000007%, є ак-
ціонером. Протягом останніх 5 років займав інші посади: начальник сто-
рожової охорони ТОВ ФІРМА "ОЛТО", директор ТОВ "ЖИТНІЙ УРО-
ЖАЙ". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член Наглядової Ради Те-
рещенко Олена Вікторівна (паспорт ЕА 499967 Кіровським РВ УМВСУ в
Кіровоградській обл. 07.09.1998), розмір пакета акцій: 0,75 грн.;
0,000007%, є акціонером. Протягом останніх 5 років займала інші поса-
ди: професіонал з корпоративного управління ПАТ "Кіровоградський хлі-
бозавод", директор ТОВ "ДОБРЕ МОЛОКО". На посаду обрана терміном
на 3 роки.

Рішенням Наглядової ради від 31.03.2017 року (протокол ?2017/03/31
від 31.03.2017 року) в зв'язку зі зміною назви припинено повноваження:
Директор Короткова Марія Петрівна (паспорт ЕА 819617 Кіровським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.01.2001), розмір пакета акцій: 0 грн. На
посаді перебувала з з 14.09.2015 р. по 31.03.2017 р. Обрано: голова Наг-
лядової ради Цис Наталя Федорівна (паспорт ЕА 741060 Ленінським
РВУМВСУ в Кіровоградській обл. 18.04.2000), розмір пакета акцій: 1 грн.;
0,00001%, є акціонером. Протягом останніх 5 років займала інші посади:
заступник головного бухгалтера ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗА-
ВОД", заступник головного бухгалтера ТОВ "КІРОВОГРАДХЛІБ", бухгал-
тер ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ" ЛТД, бухгалтер ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", директор
ПП "АМАЛЬГАМА-2007". На посаду обрана терміном на 3 роки. Директор
ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" Короткова Марія Петрівна (паспорт ЕА 819617
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.01.2001), розмір пакета
акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років займала інші посади: заступник го-
ловного бухгалтера ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", головний
бухгалтер ТОВ "ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД", директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬ-
КИЙ ХЛІБОЗАВОД". На посаду обрана на невизначений термін до пере-
обрання. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та поса-
довi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Директор Короткова Марія Петрівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "ПАЛЯНИЦЯ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "ПА-
ЛЯНИЦЯ". Код за ЄДРПОУ: 00378767. Місцезнаходження: 25006, м. Кіро-
воград, вул.Шевченка, 60. Міжміський код, телефон та факс: 0522-22-09-
89. Електронна поштова адреса: palyanyca@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 00378767.smida.gov.ua. Вид особливої інформації:
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням загальних зборів акціонерів від
31.03.2017 року (протокол №1/2017 від 31.03.2017 року), в зв'язку із зат-
вердженням нової редакції статуту, яким не передбачається обрання реві-
зора, звільнено: Ревізор Коверга Людмила Іванівна (паспорт ЕА 699783
Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.11.01.2000), розмір пакета ак-
цій: 500 грн.(0,15%). На посаді перебувала з 14.04.2014 р. по 31.03.2017 р. 

Рішенням Наглядової ради від 31.03.2017 року (протокол №2017/03/31
від 31.03.2017 року) в зв'язку із затвердженням нової редакції статуту,
припинено повноваження: Директор Петрова Валентина Миколаївна
(паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.,
17.04.2002), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді перебувала з 30.05.2014
р. по 31.03.2017 р. Обрано: Директор Петрова Валентина Миколаївна
(паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.,
17.04.2002), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років інші по-
сади не займала. На посаду обрана на невизначений термін до переоб-
рання. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадо-
вi злочини не мають.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "МАР'ЯНІВСЬКЕ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Мар'янівське". Код за ЄДРПОУ: 20652762. Місцезнаходження: 26240, Кі-
ровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка. Міжміський код, те-
лефон та факс: 05258-5-45-51. Електронна поштова адреса: mary-
an@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 20652762.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів.

Текст повідомлення: 31 березня 2017 року наглядовою радою пуб-
лічного акціонерного товариства "Мар'янівське" прийнято рішення про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату
дивідендів - 31 березня 2017 року. Дата складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів - 18 квітня 2017 року. Розмір дивіден-
дів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 1 100
150,00 грн. з розрахунку 3,0215 грн. на одну акцію. Строк виплати диві-
дендів - з 20.04.2017 року по 20.10.2017 року. Спосіб виплати дивідендів
- безпосередньо акціонерам на банківський рахунок вказаний в переліку
акціонерів або за його відсутності вказаний акціонером в адресованій то-
вариству заяві або через касу товариства за заявою акціонера. Порядок
виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім
особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Сосновський Іван Ми-
колайович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІБК "АВАНТАЖ" 

(код за ЄДРПОУ 33901877, місцезнаходження: м.Харків, вул.Культури,
б.20-В)

повідомляє, що проект порядку денного річних загальних зборів, які
відбудуться 25.04.2017 о 09.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури,
б.20-В, офіс № 3 (реєстрація учасників у день та за місцем проведення з
09.30 до 09.50, перелік акціонерів, які мають право на участь, станом на
24 годину 19.04.2017) доповнено наступним питанням:

11. Про розформування Ревізійної комісії Товариства та припинення
повноважень її членів.

До дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, вул.Культури, б.20-В, офіс
№ 3) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10.00 до 18.00. Відповідальна
особа - Генеральний директор Дмитренко О.Ю. Адреса власного веб-сай-
ту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avan-
tazh.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 4 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "МАР'ЯНІВСЬКЕ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Мар'янівське". Код за ЄДРПОУ: 20652762. Місцезнаходження: 26240, Кі-
ровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка. Міжміський код, те-
лефон та факс: 05258-5-45-51. Електронна поштова адреса: maryan@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 20652762.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: Рішенням загальних зборів акціонерів від 31 бе-
резня 2017 року в зв'язку із вибуттям одного члена правління та закінчен-
ням терміну повноважень наглядової ради, достроково припинено повнова-
ження: Голова правління Сосновський Іван Миколайович (паспорт ЕА
492552 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.10.1998),
розмiр пакету акцiй: 42205 грн.; 46,3659%. Член правління Рев'якіна Вален-
тина Романівна (паспорт ЕА 368478 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровог-
радськiй обл. 21.11.1998), розмiр пакету акцiй: 9187,50 грн.; 10,0933%. Член
правління Кондратов Віктор Петрович (паспорт ЕА 871607 Маловисківсь-
ким РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 21.12.2001), розмiр пакету акцiй:
6369,50 грн.; 6,9975%. Член правління Кузло Володимир Романович (пас-
порт ЕА 616446 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
23.03.1999), розмiр пакету акцiй: 6545,25 грн.; 7,1905%. Член правління Ко-
рень Володимир Михайлович (паспорт ЕА 768597 Маловисківським РВ УМ-
ВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.10.2000), розмiр пакету акцiй: 2075,25 грн.;
2,2799%. Члени правління перебували на посаді з 25.03.2016р. по
31.03.2017р. Припинено повноваження: Голова наглядової ради Мартинюк
Андрій Андрійович (паспорт ЕА 553835 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiро-
воградськiй обл.. 24.11.1998), розмiр пакету акцiй: 8288,50 грн.; 9,1056%.
Член наглядової ради Артеменко Оксана Миколаївна (паспорт ЕА 692859
Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.01.2000), розмiр па-
кету акцiй: 0 грн. Член наглядової ради Торчило Олег Федорович (паспорт
ЕА 682006 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.11.1999),
розмiр пакету акцiй: 0 грн. Член наглядової ради Боєчко Олександр Мико-
лайович (паспорт ЕВ 075850 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградсь-
кiй обл. 11.11.2004), розмiр пакету акцiй: 10,50 грн.; 0,0115%. Член наглядо-
вої ради Тістечок Ольга Миколаївна (паспорт ЕА 871612 Маловискiвським
РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 21.12.2001), розмiр пакету акцiй: 0 грн.
Член наглядової ради Соломина Олександр Сергійович (паспорт ЕА
767258 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.09.2000),
розмiр пакету акцiй: 78,75 грн.; 0,0865%. Член наглядової ради Бондар Ми-
кола Степанович (паспорт ЕА 493131 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiро-
воградськiй обл. 10.11.1998), розмiр пакету акцiй: 0 грн. Голова та члени
правління перебували на посаді з 28.03.2014р. по 31.03.2017р. Обрано: Го-
лова правління Сосновський Іван Миколайович (паспорт ЕА 492552 Мало-
висківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.10.1998), розмiр пакету ак-
цій: 42205 грн.; 46,3659%. Протягом останніх 5 років інших посад не займав.
Член правління Кузло Володимир Романович (паспорт ЕА 616446 Маловис-
ківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.03.1999), розмiр пакету акцiй:
6545,25 грн.; 7,1905%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: голов-
ний інженер ПАТ "Мар'янівське". Член правління Кондратов Віктор Петро-
вич (паспорт ЕА 871607 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.

21.12.2001), розмiр пакету акцiй: 6369,50 грн.; 6,9975%. Протягом останніх
5 років займав інші посади: головний ветлікар ПАТ "Мар'янівське". Член
правління Близнюк Валентина Василівна (паспорт ЕА 130945 Маловисківс-
ьким РВ УМВС України в Кiровоградськiй області 20.07.1996), розмiр паке-
ту акцiй: 0 грн. Протягом останніх 5 років займала інші посади: бухгалтер
ТОВ "Український софтверний дім", фізична особа-підприємець, головний
бухгалтер Маловисківського центру первинної медико-санітарної допомоги,
начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер Мало-
висківської районної ради Кіровоградської області, головний бухгалтер ПАТ
"Мар'янівське". Член правління Корень Володимир Михайлович (паспорт
ЕА 768597 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.10.2000),
розмiр пакету акцiй: 2075,25 грн.; 2,2799%. Протягом останніх 5 років інших
посад не займав. Голова та члени правління обрані терміном на 5 років. Об-
рано: Член наглядової ради Мартинюк Андрій Андрійович (паспорт ЕА
553835 Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
24.11.1998), розмiр пакету акцiй: 8288,50 грн.; 9,1056%. Протягом останніх
5 років займав інші посади: керуючий відділком ПАТ "Мар'янівське". Член
наглядової ради Куц Сергій Антонович (паспорт ЕА 248540 Маловискiвсь-
ким РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 26.05.1997), розмiр пакету акцiй:
10,50 грн.; 0,0115%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: тракто-
рист ПАТ "Мар'янівське". Член наглядової ради Командик Валерій Мико-
лайович (паспорт ЕА 064075 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградсь-
кiй обл. 26.03.1996), розмiр пакету акцiй: 141,50 грн.; 0,1555%. Протягом ос-
танніх 5 років займав інші посади: тракторист ПАТ "Мар'янівське". Член наг-
лядової ради Боєчко Олександр Миколайович (паспорт ЕВ 075850 Мало-
вискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2004); розмiр пакету ак-
цiй: 10,50 грн.; 0,0115%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: го-
ловний агроном ПАТ "Мар'янівське". Член наглядової ради Соломина Олек-
сандр Сергійович (паспорт ЕА 767258 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiро-
воградськiй обл.. 06.09.2000), розмiр пакету акцiй: 78,75 грн.; 0,0865%. Про-
тягом останніх 5 років займав інші посади: водій ПАТ "Мар'янівське". Член
наглядової ради Власова Аліна Іванівна (паспорт ЕВ 298542 Ленінським
ВМ Кіровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.12.2011), розмiр
пакету акцiй: 10,50 грн.; 0,0115%. Протягом останніх 5 років займав інші по-
сади: підприємець. Член наглядової ради Бурда Володимир Вікторович
(паспорт ЕА 692230 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
12.12.1999); розмiр пакету акцiй: 194 грн.; 0,2131%., Протягом останніх 5 ро-
ків займав інші посади: тракторист ПАТ "Мар'янівське". Члени наглядової
ради обрані як акціонери. Члени наглядової ради обрані до наступних чер-
гових загальних зборів акціонерів.

Рішенням Наглядової ради від 31.03.2017 року в зв'язку із обранням
наглядової ради обрано: Голова наглядової ради Мартинюк Андрій Андрій-
ович (паспорт ЕА 553835 Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровог-
радськiй обл. 24.11.1998), розмiр пакету акцiй: 8288,50 грн.; 9,1056%. Про-
тягом останніх 5 років займав інші посади: керуючий відділком ПАТ
"Мар'янівське". Голова наглядової ради обраний до наступних чергових за-
гальних зборів акціонерів. Посадові особи непогашених судимостей за ко-
рисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління Сосновський Іван Миколай-
ович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

Текст повідомлення: 30 березня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" прийнято рішення
про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату
дивідендів - 30 березня 2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів - 14 квітня 2017 року. Розмір дивідендів, що
підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 20 000 000
грн. з розрахунку 400 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з
17.04.2017 року по 30.09.2017 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосе-
редньо акціонерам на вказаний акціонером в адресованій товариству за-
яві банківський рахунок або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови прав-
ління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександрович.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ-ІН-
ТЕР" 2. Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чер-
нiвцi, вул. Винниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5.
Електронна поштова адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет http:// prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.  

2. Текст повідомлення. Зміни у складі посадових осіб товариства від-
булись у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів товарис-
тва, рішення Ревізійної комісії та Наглядової ради товариства від 30.03.17
р. 2.1. Припинено повноваження  посадових осіб, які перебували на поса-
ді з 25.04.2016 р.: 1. Голова наглядової ради Холошин Андрiй Олексан-
дрович.  Акціями товариства не володіє. 2. Член наглядової ради Микита
Ярослав Богданович. Акціями товариства не володіє. 3. Член наглядової
ради Зелiньска Iнна Олексiївна. Акціями товариства не володіє. 4. Член
наглядової ради Шкоденко Оксана Володимирiвна. Акціями товариства
не володіє. 5. Член наглядової ради Пономаренко Галина Миколаївна. Ак-
ціями товариства не володіє. 6. Член ревiзiйної комiсiї Морозова Олена
Iванiвна . Акціями товариства не володіє.  7. Голова ревiзiйної комiсiї Фур-
ман Анастасiя Iгорiвна. Акціями товариства не володіє. 8. Член ревiзiйної
комiсiї Михалiйчук Олена Анатолiївна.  Акціями товариства не володіє.
2.2. Обрано на 1 рік: 1. Голова наглядової ради Гелка Сергiй Васильович
, володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 24,65 %. По-
переднi посади за останнi 5 рокiв: приватний пiдприємець. 2. Член нагля-
дової ради Гелка Василь Степанович, володіє часткою у статутному капі-
талі товариства у розмірі 24,65 %. Попереднi посади за останнi 5 рокiв:
приватний пiдприємець. 3 Член наглядової ради Гелка Наталiя Iванiвна,
володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 24,65 %. По-
переднi посади за останнi 5 рокiв: приватний пiдприємець. 4. Член нагля-
дової ради Гелка Марiя Парферiвна, володіє часткою у статутному капі-
талі товариства у розмірі 0.036%.  Попереднi посади за останнi 5 рокiв:
пенсiонер. 5. Член наглядової ради Чайка Андрiй Дмитрович, акціями то-
вариства не володіє. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: приватний пiд-
приємець. Посадова особа є представником акцiонера Пiц I.М., який во-
лодiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 24,65% вiд ста-
тутного капiталу товариства. 2.3 Обрано на 3 роки: Голова ревiзiйної ко-
мiсї Ципiщук Тетяна Iванiвна, акціями товариства не володіє. Попереднi
посади за останнi 5 рокiв: 2013-2015 рр., АТ "ЄВРОГАЗБАНК" м.Чернiвцi,
заступник начальника вiддiлу, на дату призначення не працює. 2.Член ре-
вiзiйної комiсiї Ципiщук Iван Володимирович, акціями товариства не воло-
діє.  Попереднi посади за останнi 5 рокiв: приватний пiдприємець. 3. Член
ревiзiйної комiсiї Iлiка Iван Васильович, акціями товариства не володіє.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: ТОВ "ПРЕЛАНА", посада комiрник. 

Посадові особи згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не
надали. Посадові особи непогашених судимостей немають.

3. Підпис . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор  Пелешатий Олександр Мико-
лайович. 30.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13457250
3. Місцезнаходження: 49057, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Героїв Сталінграду, буд. 169
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 763-59-33
5. Електронна поштова адреса: jest@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 13457250.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товарис-

тва "ЖЕСТ" (ПРАТ "ЖЕСТ") (протокол № 1 від 31.03.2017 року) прий-
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забез-
печення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що
є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть
вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на про-
тязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами
акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону
України "Про акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Голо-
ві Правління Товариства.

Гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів - 25
000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності - 2 823,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках) - 8,853632. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 369 683 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 368 567 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 368 567 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Лось 

31.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13457250
3. Місцезнаходження: 49057, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ге-

роїв Сталінграду, буд. 169
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 763-59-33
5. Електронна поштова адреса: jest@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 13457250.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

В приватному акціонерному товаристві "ЖЕСТ" (ПРАТ "ЖЕСТ") згідно
рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 31.03.2017 року)
відбулися наступні зміни у складі посадових осіб:

1) Подовжено термін повноважень на три роки Голови Наглядової ради
Левченко Віктора Івановича (паспорт: АК № 195834, виданий Самарським
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.07.1998 р.). Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутно-
му капіталі ПРАТ "ЖЕСТ" - 17,111480%. На протязі останніх п'яти років Лев-
ченко В.І. обіймав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ЖЕСТ".

2) Подовжено термін повноважень на три роки члена Наглядової ради

Лось Михайла Валерійовича (паспорт: АК № 001755, виданий Бабушкінсь-
ким РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 27.12.1997 р.). Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в ста-
тутному капіталі ПРАТ "ЖЕСТ" - 35,156070%. На протязі останніх п'яти ро-
ків Лось М.В. обіймав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ЖЕСТ".

3) Припинені повноваження члена Наглядової ради Михнюк Валентини
Петрівни (паспорт: АЕ № 867436, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській обл. 31.10.1997 р.) в зв'язку з тим, що вона не є
акціонером або представником акціонера Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капі-
талі ПРАТ "ЖЕСТ" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на
посаді члена Наглядової ради - з 17.03.2011 року. Посада третього члена
Наглядової ради є вакантною.  

4) Подовжено термін повноважень на три роки Ревізора Герасимової Ві-
ри Василівни (паспорт: АК № 707773, виданий Дніпропетровським РВ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 18.11.1999 р.). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капі-
талі ПРАТ "ЖЕСТ" - 0%. На протязі останніх п'яти років Герасимова В.В.
обіймала посаду Ревізора ПРАТ "ЖЕСТ".      

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Лось 

31.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "МАР'ЯНІВСЬКЕ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Мар'янівське". Код за ЄДРПОУ: 20652762. Місцезнаходження: 26240, Кі-
ровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка. Міжміський код, те-
лефон та факс: 05258-5-45-51. Електронна поштова адреса: maryan@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 20652762.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: Рішенням загальних зборів акціонерів від 31 бе-
резня 2017 року в зв'язку із вибуттям одного члена правління та закінчен-
ням терміну повноважень наглядової ради, достроково припинено повнова-
ження: Голова правління Сосновський Іван Миколайович (паспорт ЕА
492552 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.10.1998),
розмiр пакету акцiй: 42205 грн.; 46,3659%. Член правління Рев'якіна Вален-
тина Романівна (паспорт ЕА 368478 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровог-
радськiй обл. 21.11.1998), розмiр пакету акцiй: 9187,50 грн.; 10,0933%. Член
правління Кондратов Віктор Петрович (паспорт ЕА 871607 Маловисківсь-
ким РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 21.12.2001), розмiр пакету акцiй:
6369,50 грн.; 6,9975%. Член правління Кузло Володимир Романович (пас-
порт ЕА 616446 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
23.03.1999), розмiр пакету акцiй: 6545,25 грн.; 7,1905%. Член правління Ко-
рень Володимир Михайлович (паспорт ЕА 768597 Маловисківським РВ УМ-
ВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.10.2000), розмiр пакету акцiй: 2075,25 грн.;
2,2799%. Члени правління перебували на посаді з 25.03.2016р. по
31.03.2017р. Припинено повноваження: Голова наглядової ради Мартинюк
Андрій Андрійович (паспорт ЕА 553835 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiро-
воградськiй обл.. 24.11.1998), розмiр пакету акцiй: 8288,50 грн.; 9,1056%.
Член наглядової ради Артеменко Оксана Миколаївна (паспорт ЕА 692859
Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.01.2000), розмiр па-
кету акцiй: 0 грн. Член наглядової ради Торчило Олег Федорович (паспорт
ЕА 682006 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.11.1999),
розмiр пакету акцiй: 0 грн. Член наглядової ради Боєчко Олександр Мико-
лайович (паспорт ЕВ 075850 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградсь-
кiй обл. 11.11.2004), розмiр пакету акцiй: 10,50 грн.; 0,0115%. Член наглядо-
вої ради Тістечок Ольга Миколаївна (паспорт ЕА 871612 Маловискiвським
РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 21.12.2001), розмiр пакету акцiй: 0 грн.
Член наглядової ради Соломина Олександр Сергійович (паспорт ЕА
767258 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.09.2000),
розмiр пакету акцiй: 78,75 грн.; 0,0865%. Член наглядової ради Бондар Ми-
кола Степанович (паспорт ЕА 493131 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiро-
воградськiй обл. 10.11.1998), розмiр пакету акцiй: 0 грн. Голова та члени
правління перебували на посаді з 28.03.2014р. по 31.03.2017р. Обрано: Го-
лова правління Сосновський Іван Миколайович (паспорт ЕА 492552 Мало-
висківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.10.1998), розмiр пакету ак-
цій: 42205 грн.; 46,3659%. Протягом останніх 5 років інших посад не займав.
Член правління Кузло Володимир Романович (паспорт ЕА 616446 Маловис-
ківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.03.1999), розмiр пакету акцiй:
6545,25 грн.; 7,1905%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: голов-
ний інженер ПАТ "Мар'янівське". Член правління Кондратов Віктор Петро-
вич (паспорт ЕА 871607 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.

21.12.2001), розмiр пакету акцiй: 6369,50 грн.; 6,9975%. Протягом останніх
5 років займав інші посади: головний ветлікар ПАТ "Мар'янівське". Член
правління Близнюк Валентина Василівна (паспорт ЕА 130945 Маловисківс-
ьким РВ УМВС України в Кiровоградськiй області 20.07.1996), розмiр паке-
ту акцiй: 0 грн. Протягом останніх 5 років займала інші посади: бухгалтер
ТОВ "Український софтверний дім", фізична особа-підприємець, головний
бухгалтер Маловисківського центру первинної медико-санітарної допомоги,
начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер Мало-
висківської районної ради Кіровоградської області, головний бухгалтер ПАТ
"Мар'янівське". Член правління Корень Володимир Михайлович (паспорт
ЕА 768597 Маловисківським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.10.2000),
розмiр пакету акцiй: 2075,25 грн.; 2,2799%. Протягом останніх 5 років інших
посад не займав. Голова та члени правління обрані терміном на 5 років. Об-
рано: Член наглядової ради Мартинюк Андрій Андрійович (паспорт ЕА
553835 Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
24.11.1998), розмiр пакету акцiй: 8288,50 грн.; 9,1056%. Протягом останніх
5 років займав інші посади: керуючий відділком ПАТ "Мар'янівське". Член
наглядової ради Куц Сергій Антонович (паспорт ЕА 248540 Маловискiвсь-
ким РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 26.05.1997), розмiр пакету акцiй:
10,50 грн.; 0,0115%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: тракто-
рист ПАТ "Мар'янівське". Член наглядової ради Командик Валерій Мико-
лайович (паспорт ЕА 064075 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградсь-
кiй обл. 26.03.1996), розмiр пакету акцiй: 141,50 грн.; 0,1555%. Протягом ос-
танніх 5 років займав інші посади: тракторист ПАТ "Мар'янівське". Член наг-
лядової ради Боєчко Олександр Миколайович (паспорт ЕВ 075850 Мало-
вискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2004); розмiр пакету ак-
цiй: 10,50 грн.; 0,0115%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: го-
ловний агроном ПАТ "Мар'янівське". Член наглядової ради Соломина Олек-
сандр Сергійович (паспорт ЕА 767258 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiро-
воградськiй обл.. 06.09.2000), розмiр пакету акцiй: 78,75 грн.; 0,0865%. Про-
тягом останніх 5 років займав інші посади: водій ПАТ "Мар'янівське". Член
наглядової ради Власова Аліна Іванівна (паспорт ЕВ 298542 Ленінським
ВМ Кіровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.12.2011), розмiр
пакету акцiй: 10,50 грн.; 0,0115%. Протягом останніх 5 років займав інші по-
сади: підприємець. Член наглядової ради Бурда Володимир Вікторович
(паспорт ЕА 692230 Маловискiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
12.12.1999); розмiр пакету акцiй: 194 грн.; 0,2131%., Протягом останніх 5 ро-
ків займав інші посади: тракторист ПАТ "Мар'янівське". Члени наглядової
ради обрані як акціонери. Члени наглядової ради обрані до наступних чер-
гових загальних зборів акціонерів.

Рішенням Наглядової ради від 31.03.2017 року в зв'язку із обранням
наглядової ради обрано: Голова наглядової ради Мартинюк Андрій Андрій-
ович (паспорт ЕА 553835 Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровог-
радськiй обл. 24.11.1998), розмiр пакету акцiй: 8288,50 грн.; 9,1056%. Про-
тягом останніх 5 років займав інші посади: керуючий відділком ПАТ
"Мар'янівське". Голова наглядової ради обраний до наступних чергових за-
гальних зборів акціонерів. Посадові особи непогашених судимостей за ко-
рисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління Сосновський Іван Миколай-
ович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

Текст повідомлення: 30 березня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" прийнято рішення
про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату
дивідендів - 30 березня 2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів - 14 квітня 2017 року. Розмір дивідендів, що
підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 20 000 000
грн. з розрахунку 400 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з
17.04.2017 року по 30.09.2017 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосе-
редньо акціонерам на вказаний акціонером в адресованій товариству за-
яві банківський рахунок або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови прав-
ління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександрович.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУК-
ТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00114073
3. Місцезнаходження: Україна, 79012, м.Львів, вул. Сахарова, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2453913, 2385507. 
5. Електронна поштова адреса: uzep@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення загальних зборів акціонерів емітента від 15.04.2016 року
(Протокол № 1) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
Голови Наглядової ради Литвиненко Віри Михайлівни. Фізична особа не
надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє час-
ткою в статутному капіталі емітента в розмірі 5,24%. Перебувала на даній
посаді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. 

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Войтовича Юрія Михайловича. Фізична особа не
надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє час-
ткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,224%. Перебував на даній
посаді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Гудзьо Марії Михайлівни. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,11%. Перебувала на даній посаді
з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Шаповалова Валерія Володимировича. Фізична
особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1,088%. Перебував
на даній посаді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Салун Людмили Василівни. Фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,632%. Перебувала на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
Голови Ревізійної комісії Резник Олени Михайлівни. Фізична особа не на-
дала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента в розмірі 0,752%. Перебувала на даній по-
саді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Ревізійної комісії Харченко Любов Олексіївни. Фізична особа не на-
дала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента в розмірі 0,800%. Перебувала на даній по-
саді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Ревізійної комісії Чугай Іванни Теофанівни. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,488%. Перебувала на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
Голови Правління Достмана Лева Соломоновича. Фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 10,768%. Перебував на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Драгана Віктора Борисовича. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,224%. Перебував на даній посаді
з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Радзівіл Марії Іванівни. Фізична особа не надала згоди на
розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента в розмірі 1,840%. Перебувала на даній посаді з
19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Шиянової Тетяни Михайлівни. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,168%. Перебувала на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Бучинської Мирослави Дмитрівни. Фізична особа не на-
дала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента в розмірі 0,680%. Перебувала на даній по-
саді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Стельмах Ніни Іванівни. Фізична особа не надала згоди
на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента в розмірі 4,528%. Перебувала на даній посаді з
19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Сміян Ольги Миколаївни. Фізична особа не надала згоди
на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента в розмірі 2,568%. Перебувала на даній посаді з
19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Правління емітента Войтовича Юрія Михай-
ловича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
0,224%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Наглядової ради емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непога-
шеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Сміян Ольгу Миколаївну.
Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних да-
них. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2,568%. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - член Правління
емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за поса-
дові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Бучинську Мирославу
Дмитрівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
0,680%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Шиянову Тетяну Михай-
лівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
1,168%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Достмана Лева Соломо-
новича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
10,768%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Швидкого Володимира
Володимировича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональ-
них паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - головний ін-
женер емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за
посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Драгана Віктора Борисо-
вича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
1,224%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду Голови Наглядової ради емітента Литвиненко Віру
Михайлівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмі-
рі 5,24%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Го-
лова Наглядової ради емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непога-
шеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Наглядової ради емітента Семенів Василя
Михайловича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмі-
рі 0,896%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
керівник групи емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Наглядової ради емітента Голіят Миколу Іго-
ровича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
1,648%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
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провідний інженер емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної
судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Наглядової ради емітента Михайлів Лесю
Степанівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмі-
рі 0,620%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
провідний інженер емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної
судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Наглядової ради емітента Радзівіл Марію Іва-
нівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
1,840%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду Голови Ревізійної комісії емітента Резник Олену Ми-
хайлівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
0,752%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Го-
лова Ревізійної комісії емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непога-

шеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.
- обрано на посаду члена Ревізійної комісії  емітента Харченко Любов

Олексіївну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
0,800%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Ревізійної комісії емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непога-
шеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії емітента Койдан Ірину Іва-
нівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1,304
%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - аудитор.
Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за посадові та ко-
рисливі злочини немає.

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

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

Голова Правління Войтович Юрій Михайлович 
03.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СТРУМ"
код за ЄДРПОУ 23003811; місцезнаходження 61072, м. Харкiв, пр.На-

уки, 56; тел/факс (057) 766-06-25, 758-71-97; e-mail: mail@strum.kharkov.ua;
адреса сторінки в мережі Інтернет strum.kharkov.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Дата вчинення дiї 30.03.2017. Рiшення прийнято загальними зборами

(протокол б/н вiд 30.03.2017) - 30.03.2017 припинено повноваження: Голо-
ви наглядової ради Скидан Миколи Никоноровича, володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 10.00000% на суму 500.00 грн.; Членів наглядо-
вої ради Кравченка Iвана Григоровича, володiє часткою в статутному капi-
талi емiтента 2.00000% на суму 100.00 грн.; Шершукова Петра Михай-
ловича, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.80000% на суму
390.00 грн.; Ревiзора Слiпченка Леонiда Iвановича, володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 2.00000% на суму 100.00 грн. (перебували на по-
садi з 27.03.2014). 30.03.2017 обрано на 3 роки: Голова наглядової ради
Скидан Микола Никонорович, володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента 10.00000% на суму 500.00 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду Голо-
ви наглядової ради, посадова особа є акцiонером; Члени наглядової ради
Кравченко Iван Григорович, володiє часткою в статутному капiталi емiтен-

та 2.00000% на суму 100.00 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду начальни-
ка вiддiлу, посадова особа є акцiонером; Слiпченко Леонiд Iванович, воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.00000% на суму 100.00 грн.,
останнi 5 рокiв обiймав посаду головного фахівця відділу, посадова особа
є акцiонером; Ревiзор Мiрошниченко Сергiй Петрович, володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 2.00000% на суму 100.00 грн., останнi 5 рокiв
обiймав посаду начальника вiддiлу.

Дата вчинення дiї 30.03.2017. Рiшення прийнято Наглядовою радою
(протокол засiдання б/н вiд 30.03.2017) - 30.03.2017 обрано на ту саму по-
саду (переобрано) Голова правлiння Антонов Володимир Григорович, во-
лодiє часткою в статутному капiталi емiтента 15.00000% на суму 750.00
грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду Голови правлiння; Перший заступник
голови правлiння Скидан Iгор Миколайович, володiє часткою в статутному
капiталi емiтентая 40.20000% на суму 2010.00 грн., останнi 5 рокiв обiймав
посаду директора по виробництву; Член правлiння Промишлянський Рома
Анатолiйович, володiє часткою в статутному капiталi емiтентая 2.00000%
на суму 100,00 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду технічного директора.

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Голова
правлiння Антонов В.Г. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IБК " АВАНТАЖ"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33901877, місцезнаходження: 61058,

м.Харкiв, вул. Культури, 20-в, тел./факс (057) 714-96-91, 700-44-16, e-mail:
unico@avantazh.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: freeinfo.pp.ua/prat-
ibk-avantazh.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Головний бухгалтер Богата Iрина Анатолiївна (паспорт: серiя КО номер

541472 виданий Комсомольський МВ УМВС України в Полтавськiй. обл.
04.02.2004) звiльнено 30.03.2017 (дата вчинення дiї 30.03.2017). Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, - з
21.09.2012. Рiшення прийнято Генеральним директором (наказ № 27 вiд
30.03.2017). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Генеральний директор Дмитренко О.Ю. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
ПАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00283096
3. Місцезнаходження  61022, м.Харків, пр. Правди, буд. 10 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 766 04 76
5. Електронна поштова адреса  info@pdc.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  http://www.pdc.pat.ua
7. Вид особливої інформації:  прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення

31 березня 2017 р. Загальними зборами акіонерів було прийняте рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів
(позики, кредитів, фінансової допомоги або займа); - правочинів, направ-
лених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна гра-

нична вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;  -
правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту ос-
новних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та от-
римання послуг - сукупна гранична вартість таких угод не повинна переви-
щувати суму 100 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання догово-
рів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна гранична вартість
таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;- правочинів, нап-
равлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, зай-
ма, застави, поруки - сукупна гранична вартість таких угод не повинна пе-
ревищувати суму 100 млн.грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 54 843 тис.грн. Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів на 01.01.2017 р. - 182%

Загальна кількість голосуючих акцій -1 985 319. Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 936 073. Кількість
голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 936 073. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували "проти" - немає.

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 І. В. Древаль 03.04.2017 р.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУК-
ТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00114073
3. Місцезнаходження: Україна, 79012, м.Львів, вул. Сахарова, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2453913, 2385507. 
5. Електронна поштова адреса: uzep@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення загальних зборів акціонерів емітента від 15.04.2016 року
(Протокол № 1) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
Голови Наглядової ради Литвиненко Віри Михайлівни. Фізична особа не
надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє час-
ткою в статутному капіталі емітента в розмірі 5,24%. Перебувала на даній
посаді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. 

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Войтовича Юрія Михайловича. Фізична особа не
надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє час-
ткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,224%. Перебував на даній
посаді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Гудзьо Марії Михайлівни. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,11%. Перебувала на даній посаді
з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Шаповалова Валерія Володимировича. Фізична
особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1,088%. Перебував
на даній посаді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Наглядової ради Салун Людмили Василівни. Фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,632%. Перебувала на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
Голови Ревізійної комісії Резник Олени Михайлівни. Фізична особа не на-
дала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента в розмірі 0,752%. Перебувала на даній по-
саді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Ревізійної комісії Харченко Любов Олексіївни. Фізична особа не на-
дала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента в розмірі 0,800%. Перебувала на даній по-
саді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Ревізійної комісії Чугай Іванни Теофанівни. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,488%. Перебувала на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
Голови Правління Достмана Лева Соломоновича. Фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 10,768%. Перебував на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Драгана Віктора Борисовича. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,224%. Перебував на даній посаді
з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Радзівіл Марії Іванівни. Фізична особа не надала згоди на
розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента в розмірі 1,840%. Перебувала на даній посаді з
19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Шиянової Тетяни Михайлівни. Фізична особа не надала
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента в розмірі 1,168%. Перебувала на даній поса-
ді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Бучинської Мирослави Дмитрівни. Фізична особа не на-
дала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента в розмірі 0,680%. Перебувала на даній по-
саді з 19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Стельмах Ніни Іванівни. Фізична особа не надала згоди
на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента в розмірі 4,528%. Перебувала на даній посаді з
19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень
члена Правління Сміян Ольги Миколаївни. Фізична особа не надала згоди
на розкриття персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента в розмірі 2,568%. Перебувала на даній посаді з
19.04.2013р. по 15.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Правління емітента Войтовича Юрія Михай-
ловича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
0,224%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Наглядової ради емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непога-
шеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Сміян Ольгу Миколаївну.
Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних да-
них. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2,568%. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - член Правління
емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за поса-
дові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Бучинську Мирославу
Дмитрівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
0,680%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Шиянову Тетяну Михай-
лівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
1,168%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Достмана Лева Соломо-
новича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
10,768%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Швидкого Володимира
Володимировича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональ-
них паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - головний ін-
женер емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за
посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Правління емітента Драгана Віктора Борисо-
вича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
1,224%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
член Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду Голови Наглядової ради емітента Литвиненко Віру
Михайлівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмі-
рі 5,24%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Го-
лова Наглядової ради емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непога-
шеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Наглядової ради емітента Семенів Василя
Михайловича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмі-
рі 0,896%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
керівник групи емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини немає.

- обрано на посаду члена Наглядової ради емітента Голіят Миколу Іго-
ровича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
1,648%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -
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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 "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕ-
РIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ", 03380434, 62145,
Харкiвська область, Богодухiвський район , с.Максимiвка,  вул. Молодiж-
на, 21, (05758) 5-12-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: gbmtp.pp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 23326431

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, як-
що емітент - акціонерне товариство) Загальнi збори акцiонерiв за звiтний
перiод не проводилися, у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на органiзацiю та
проведення  загальних зборiв.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємс-

тва (тис. грн.)

Директор Горiльчаник Сергiй Олексiйович

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1165 2177
Основні засоби (за залишковою вартістю) 737 798
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Запаси 223 334
Сумарна дебіторська заборгованість 76 987
Грошові кошти та їх еквіваленти 129 58
Власний капітал 606 1594
Статутний капітал 1332 1332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2962 -1974
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 457 467
Поточні зобов'язання і забеспечення 102 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 

-
0.18545280

-
0.00282000

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

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5327500 5327500
Цінні папери
власних випусків,

загальна номінальна
вартість 

викуплені протягом
звітного періоду 

у відсотках від статутного
капіталу 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
ПАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00283096
3. Місцезнаходження  61022, м.Харків, пр. Правди, буд. 10 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 766 04 76
5. Електронна поштова адреса  info@pdc.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

У зв`язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради та Ре-
візійної комісії  ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ"  (далі - Товариство) Загаль-
ними зборами акціонерів Товариства 31березня 2017 р. були прийняті
наступні рішення: 

Припинити повноваження з 31 березня 2017 р.:
Голови Наглядової ради Доброскока Олександра Івановича, володіє

часткою у статутному капіталі Товариства 1.001%. Перебував на посадi з
18.04.2014 р.

Члена Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича, володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства 51,695%. Перебував на посаді з
18.04.2014 р. 

Члена Наглядової ради Радовільського Олександра Генріховича, во-
лодіє часткою у статутному капіталі - 2,456%. Перебував на посаді з
18.04.2014р.  Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Члена Наглядової ради Грабарчук Світлани Володимирівни, володіє
часткою у статутному капіталі - 4,931%. Перебувала на посаді з
18.04.2014р. 

Члена Наглядової ради Хілімова Максима Володимировича, не воло-
діє часткою у статутному капіталі . Перебував на посаді з 18.04.2014р. За-
мiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Голови Ревізійної комісії Приходченко Наталії Олексіївни, володіє час-
ткою у статутному капіталі - 6,207%. Перебувала на посаді з 18.04.2014р.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Члена Ревізійної комісії Кузнєцової Наталії Львівни, володіє часткою у
статутному капіталі - 5 шт. простих іменних акцій, 0,00%. Перебувала на
посаді з 18.04.2014р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Члена Ревізійної комісії Доброскока Сергія Олександровича, володіє
часткою у статутному капіталі - 23,997%. Перебував на посаді з
18.04.2014р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Обрати строком на 3 роки:
Членом Наглядової ради, Головою Наглядової ради Доброскока Олек-

сандра Івановича. Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки
згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31 березня
2017 року. Обраний Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рi-
шення Наглядової ради вiд 31 березня 2017 р. Попереднi посади якi обiй-
мав: фiзична особа - пiдприємець. Володiє часткою у статутному капiталi
1,001%. 

Членом Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича, володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства 51,695%. Попереднi посади якi
обiймав: АТ "СТОМА", Президент; АКБ "Золотi ворота", Президент Банку.

Членом Наглядової ради Грабарчук Світлану Володимирівну. Володіє
часткою у статутному капіталі 4,931%. Попереднi посади якi обiймала: фi-
зична особа - пiдприємець.

Обрані члени Наглядової ради є акціонерами. Зазначені посадови
особи не надали згоди на розкриття паспортних даних та не мають непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

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 І. В. Древаль 03.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИВАТ БIЗНЕС-ЦЕНТР "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

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

Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ПРИВАТ БIЗНЕС-ЦЕНТР "СЛОБОЖАНСЬКИЙ", код за ЄДРПОУ
30592461, місцезнаходження 61052 Харкiвська область - м. Харкiв вул.
Карла Маркса, 32, міжміський код та телефон емітента (057) 752-17-82.  

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 31.03.2017.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію bgs.kh.ua/em/127-30592461.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIНАНС КАПIТАЛ АМ"

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

Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ФI-
НАНС КАПIТАЛ АМ", код за ЄДРПОУ 35858567, місцезнаходження 61022
Харкiвська область - м. Харкiв вул. Клочкiвська,67, міжміський код та те-
лефон емітента (057)766-20-50. 

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 31.03.2017. 

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію bgs.kh.ua/em/107-35858567.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОР-
ТУ", ЄДРПОУ: 03564269,  місцезнаходження: 79060, Львівська область,
м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 (далі - Товариство), повідомляє про
те, що в повідомленні про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 05.05.2017 року, яке було опубліковане в офіційному
друкованому виданні - бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку" 31.03.2017 року №62 (2567) в п.7 проекту по-
рядку денного було допущено технічну помилку. В зв'язку з цим згаданий
вище п. 7 проекту порядку денного слід читати наступним чином: 7. Про
перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

прат «ЗаКарпатСьКе племпIдприЄмСтво», код 
00725005, повідомляє, що у Бюлетені «Відомості НКЦПФР «№59 від 28.03.2017р. 
допущено технічну помилку , слід читати 24.03.2017р. замість 24.07.2017р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРКIВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНС-

ТРУКТОРСЬКИЙ 
IНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"

(код за ЄДРПОУ 14078902), місцезнаходження 61003, м.Харкiв, пр-кт
Московський, 10/12, тел./факс (057) 731-17-88, 731-40-49, e-mail offi-
ce@energoproekt.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: energopro-
ekt.com.ua/ru/ShareInfo.html

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
30.03.2017 загальними зборами прийнято наступні рiшення (протокол

вiд 30.03.2017):
1. Припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Сидорук Сергiй

Миколайович (паспорт: серiя СН номер 504356 виданий Iрпенським МВ
ГУМВ Київської обл. 14.05.1998), особа перебувала на посадi з
31.05.2007.  

2. На 5 (п'ять) рокiв обрано членами ревiзiйної комiсiї: Фонд держав-
ного майна України (володiє 50.00005% в статутному капiталi емiтента
на суму 252350.25 грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5
рокiв - немає); Надєїн Вiктор Миколайович (паспорт: серiя МК номер
299353, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
23.08.1996), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - зас-
тупник директора, заступник голови правлiння-директора iнституту з за-
гальних питань; Гужва Микола Миколайович (паспорт: серiя МК номер
198819, виданий Дергачiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.
27.06.1996), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: дирек-
тор, начальник вiддiлу розвитку, заступник директора, начальник госпо-
дарчої групи, заступник начальника, начальник вiддiлу матерiально-тех-
нiчного постачання та господарського забезпечення.  

3. Припинено повноваження: Голова спостережної ради Кульчицька
Свiтлана Василiвна (паспорт: серiя СК номер 170308 виданий Iрпiнським
МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 02.04.1996), особа перебувала на

посадi з 10.03.2015.  
4. Припинено повноваження членів спостережної ради: Плачков Гри-

горiй Iванович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних),
особа перебувала на посадi з 19.09.2016; Камурзаєв Олександр Альбер-
тович (паспорт: серiя СО номер 316889 виданий Ватутiнським РУ ГУ
МВС України в м. Київ 06.01.2000), особа перебувала на посадi - з
16.09.2009; Медведєв Євгенiй Вiкторович (паспорт: серiя МК номер
909199 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
13.03.2003), особа перебувала на посадi з 16.09.2009; Ходаковський
Павло Юрiйович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних),
особа перебувала на посадi з 02.02.2016.

5. Обрано до наступних рiчних зборiв Товариства членами спосте-
режної ради представників акцiонера юридичної особи - Фонд державно-
го майна України: Попов Дмитро Сергiйович (особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - юрисконсульт, головний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств
Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння дер-
жавними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду
державного майна України; Гриненко Рита Леонiдiвна, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний спецiалiст Фонду дер-
жавного майна України; Корнiєнко Алла Григорiвна (особа не дала згоди
на розкриття паспортних даних), iншi посади, якi обiймала ця особа за
останнi 5 рокiв - головний спецiалiст Фонду державного майна України.  

6. Обрано до наступних рiчних зборiв Товариства членами спосте-
режної ради представників акцiонера юридичної особи -  BISCONE LIMI-
TED: Шеховцова Валерiя Сергiївна (особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв
- начальник юридичного вiддiлу; Зозуля Андрiй Володимирович (не дала
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.03.2017 (дата вчинення
дiї 30.03.2017), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ди-
ректор.  

Всі зазначені фізичні особи акцiями Товариства не володiють, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Голова правлiння-директор Бадзим П.С, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОМЕТАЛСЕРВIС"
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Днiпрометалсервiс"

2. Код за ЄДРПОУ: 01881051
3. Місцезнаходження: 49033, м.Днiпропетровськ, вул.Героїв Сталiн-

града, буд.122
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-789-96-01, 056-789-96-02
5. Електронна поштова адреса: dmsinfo@mails.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://01881051.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 30.03.2017р.

одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" iн-
формацiйну довiдку "Щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10%
та бiльше вiдсотками статутного капатала емiтента" та реєстр влсникiв
iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2016р.. На пiдставi вищенаведе-
них документiв стало вiдомо, що змiнено розмiр пакета акцiй юридичної
особи ЛАКРIНО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LI-
MITED), iдентификацiйний код 147148, мiсцезнаходження: 2108 Кiпр NI-
COSIA Griva Digeni, 113, Аstromeritis, П.С. 2108. Розмiр частки акцiонера
в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 20,123674%, пiсля змiн скла-
дає 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
до змiн складав 20,123674%, пiсля змiн складає 0%.

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

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з зако-
нодавством. 

Голова правлiння 
Сулiма Вiктор Омелянович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа "Унiверсальна"

2. Код за ЄДРПОУ: 25535920
3. Місцезнаходження: 49027, м.Днiпро, Дзержинського, буд.33-В
4. Міжміський код, телефон та факс : 0562361360 0562361351
5. Електронна поштова адреса: pfb@a-teleport.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://pse.com.ua/infoEmit.php
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Бiржової Ради (Протокол №140 вiд 30.03.2017 р.) припине-
но повноваження з 30.03.2017 року Кравченко Олени Миколаївни - зас-

тупника генерального директора- особи, вiдповiдальної за внутрiшнiй а-
удит у зв`язку зi звiльненням за власним бажанням (Наказ ген.директо-
ра №9-К вiд 30.03.2017 року). Згоди на розкриття паспортних даних не
отримано. Особа перебувала на посадi з 01.05.2014 року. Часткою в ста-
тутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Бiржової Ради (Протокол №140 вiд 30.03.2017 року) Бабак
Сергiй Миколайович призначений на посаду внутрiшнього аудитора
ПрАТ "ФБ "Унiверсальна" з 31.03.2017 року. Згоди на розкриття паспор-
тних даних не отримано. Займав посаду бухгалтера ПрАТ "ФБ "Унiвер-
сальна". Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

Генеральний директор Бутенко Д.С. 
31.03.2017 р.

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 "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕ-
РIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ", 03380434, 62145,
Харкiвська область, Богодухiвський район , с.Максимiвка,  вул. Молодiж-
на, 21, (05758) 5-12-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: gbmtp.pp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 23326431

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, як-
що емітент - акціонерне товариство) Загальнi збори акцiонерiв за звiтний
перiод не проводилися, у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на органiзацiю та
проведення  загальних зборiв.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємс-

тва (тис. грн.)

Директор Горiльчаник Сергiй Олексiйович

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1165 2177
Основні засоби (за залишковою вартістю) 737 798
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Запаси 223 334
Сумарна дебіторська заборгованість 76 987
Грошові кошти та їх еквіваленти 129 58
Власний капітал 606 1594
Статутний капітал 1332 1332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2962 -1974
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 457 467
Поточні зобов'язання і забеспечення 102 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 

-
0.18545280

-
0.00282000

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

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5327500 5327500
Цінні папери
власних випусків,

загальна номінальна
вартість 

викуплені протягом
звітного періоду 

у відсотках від статутного
капіталу 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
ПАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00283096
3. Місцезнаходження  61022, м.Харків, пр. Правди, буд. 10 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 766 04 76
5. Електронна поштова адреса  info@pdc.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

У зв`язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради та Ре-
візійної комісії  ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ"  (далі - Товариство) Загаль-
ними зборами акціонерів Товариства 31березня 2017 р. були прийняті
наступні рішення: 

Припинити повноваження з 31 березня 2017 р.:
Голови Наглядової ради Доброскока Олександра Івановича, володіє

часткою у статутному капіталі Товариства 1.001%. Перебував на посадi з
18.04.2014 р.

Члена Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича, володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства 51,695%. Перебував на посаді з
18.04.2014 р. 

Члена Наглядової ради Радовільського Олександра Генріховича, во-
лодіє часткою у статутному капіталі - 2,456%. Перебував на посаді з
18.04.2014р.  Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Члена Наглядової ради Грабарчук Світлани Володимирівни, володіє
часткою у статутному капіталі - 4,931%. Перебувала на посаді з
18.04.2014р. 

Члена Наглядової ради Хілімова Максима Володимировича, не воло-
діє часткою у статутному капіталі . Перебував на посаді з 18.04.2014р. За-
мiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Голови Ревізійної комісії Приходченко Наталії Олексіївни, володіє час-
ткою у статутному капіталі - 6,207%. Перебувала на посаді з 18.04.2014р.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Члена Ревізійної комісії Кузнєцової Наталії Львівни, володіє часткою у
статутному капіталі - 5 шт. простих іменних акцій, 0,00%. Перебувала на
посаді з 18.04.2014р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Члена Ревізійної комісії Доброскока Сергія Олександровича, володіє
часткою у статутному капіталі - 23,997%. Перебував на посаді з
18.04.2014р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Обрати строком на 3 роки:
Членом Наглядової ради, Головою Наглядової ради Доброскока Олек-

сандра Івановича. Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки
згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31 березня
2017 року. Обраний Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рi-
шення Наглядової ради вiд 31 березня 2017 р. Попереднi посади якi обiй-
мав: фiзична особа - пiдприємець. Володiє часткою у статутному капiталi
1,001%. 

Членом Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича, володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства 51,695%. Попереднi посади якi
обiймав: АТ "СТОМА", Президент; АКБ "Золотi ворота", Президент Банку.

Членом Наглядової ради Грабарчук Світлану Володимирівну. Володіє
часткою у статутному капіталі 4,931%. Попереднi посади якi обiймала: фi-
зична особа - пiдприємець.

Обрані члени Наглядової ради є акціонерами. Зазначені посадови
особи не надали згоди на розкриття паспортних даних та не мають непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

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 І. В. Древаль 03.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИВАТ БIЗНЕС-ЦЕНТР "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

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

Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ПРИВАТ БIЗНЕС-ЦЕНТР "СЛОБОЖАНСЬКИЙ", код за ЄДРПОУ
30592461, місцезнаходження 61052 Харкiвська область - м. Харкiв вул.
Карла Маркса, 32, міжміський код та телефон емітента (057) 752-17-82.  

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 31.03.2017.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію bgs.kh.ua/em/127-30592461.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIНАНС КАПIТАЛ АМ"

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

Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ФI-
НАНС КАПIТАЛ АМ", код за ЄДРПОУ 35858567, місцезнаходження 61022
Харкiвська область - м. Харкiв вул. Клочкiвська,67, міжміський код та те-
лефон емітента (057)766-20-50. 

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 31.03.2017. 

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію bgs.kh.ua/em/107-35858567.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОР-
ТУ", ЄДРПОУ: 03564269,  місцезнаходження: 79060, Львівська область,
м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 (далі - Товариство), повідомляє про
те, що в повідомленні про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 05.05.2017 року, яке було опубліковане в офіційному
друкованому виданні - бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку" 31.03.2017 року №62 (2567) в п.7 проекту по-
рядку денного було допущено технічну помилку. В зв'язку з цим згаданий
вище п. 7 проекту порядку денного слід читати наступним чином: 7. Про
перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
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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 Публічне акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифіка-
ції ПАТ "Вінницягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров.Костя 

Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vn.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 

31.03.2017 р.(протокол №1) припинено повноваження Голови Наглядової 
ради Девiда Ентонi Ховард Брауна (David Antony Howard Brown) ,представ-
ника акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Посадова особа ,член Наглядової 
ради не надала згоди на розкриття паспортних даних ; не володiє простими 
iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою особою Товариства; не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.щомiсячна 
оплата згiдно цивiльно-правового договору в розмiрi 6 мiнiмальних 
заробiтних плат,перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Іана Бьорда (Ian Bird) - представника акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.Посадо-
ва особа ,член Наглядової ради не надала згоди на розкриття паспортних 
даних ; не володiє простими iменними акцiями Товариства; не є 
афiлiйованою особою Товариства; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має,щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового 
договору в розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних плат,перебувала на посаді  
1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Мількевича Віталія Павловича - представника акціонера СОЛЬВОТО-
РЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927 .Посадова особа ,член Наглядової ради не надала згоди на роз-
криття паспортних даних , не володiє простими iменними акцiями Товари-
ства; iнформацiя вiдсутня, не є афiлiйованою особою Товариства; непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.щомiсячна 
оплата згiдно цивiльно-правового договору в розмiрi 5 мiнiмальних 
заробiтних плат,перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов), .Посадова особа 
,член Наглядової ради не надала згоди на розкриття паспортних даних , не 
володiє простими iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою особою 
Товариства; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має.щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору в розмiрi  
5 мiнiмальних заробiтних плат,перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Миронюк Ганни Володимирівни - представника акціонера Публічне 
акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Укра-
їни» . Посадова особа ,член Наглядової ради не надала згоди на розкриття 
паспортних даних ,не є афiлiйованою особою Товариства; непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має,щомiсячна оплата згiдно 

цивiльно-правового договору в розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних плат, пе-
ребувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) обрано членом Наглядової ради Товариства 
Девiда Ентонi Ховард Брауна (David Antony Howard Brown) , представника 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764 . Посадова особа ,член Наглядової ради не надала 
згоди на розкриття паспортних даних . . ; не володiє простими iменними 
акцiями Товариства; не є афiлiйованою особою Товариства; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на який обрано 
посадову особу: до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору в розмiрi  
5 мiнiмальних заробiтних плат.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) обрано членом Наглядової ради Товариства 
Іана Бьорда (Ian Bird) , представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 . Посадова осо-
ба ,член Наглядової ради Іана Бьорда (Ian Bird) не надала згоди на роз-
криття паспортних даних ; не володiє простими iменними акцiями Товари-
ства; не є афiлiйованою особою Товариства; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на який обрано посадову осо-
бу: до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.Щомiсячна оплата 
згiдно цивiльно-правового договору в розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних 
плат.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) обрано членом Наглядової ради Товариства 
Мількевича Віталія Павловича - представника акціонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927 . Посадова особа , не надала згоди на розкриття паспортних даних 
. не володiє простими iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою 
особою Товариства; непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має.Строк, на який обрано посадову особу: до наступних рiчних 
Загальних зборiв Товариства.Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового 
договору в розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних плат.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) обрано членом Наглядової ради Товариства 
Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представника акціонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. 
Посадова особа ,член Наглядової ради не надала згоди на розкриття пас-
портних даних ; не володiє простими iменними акцiями Товариства; , не є 
афiлiйованою особою Товариства; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.Строк, на який обрано посадову особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства.Щомiсячна оплата згiдно 
цивiльно-правового договору в розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних плат.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
31.03.2017 р.(протокол №1) обрано членом Наглядової ради Товариства 
Миронюк Ганну Володимирівну - представника акціонера Публічне акціо-
нерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» . 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ; не 
володiє простими iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою особою 
Товариства; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має.Строк, на який обрано посадову особу: до наступних рiчних Загальних 
зборiв Товариства.Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору в 
розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних плат.

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

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

2. Найменування посади Кривак Олександр Андрійович
Голова правління ПАТ 
"Вінницягаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.03
(дата)

публІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧанню та ГаЗифІКацІЇ пат “вІнницяГаЗ”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: публІЧне аКцІонерне 

товариСтво «новоКаховСьКий Завод плав-
лених СирІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м.  Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-31-66
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2017 р, в зв'язку з закiнченням строку, на який 
було обрано правлiння товариства, на строк до переобрання загальними 
зборами або наглядовою радою згiдно статуту товариства, на посаду голо-
ви правлiння товариства було переобрано Тищенко Вiталiя Iвановича. Ти-
щенко Вiталiй Iванович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) 
протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови правлiння ПАТ «Ново-
каховський завод плавлених сирiв». Обгрунтування переобрання - волеви-
явлення акцiонерiв товариства. Частка в статутному капiталi емiтента - 
2,4769%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2017 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який 
було обрано правлiння товариства, на строк до переобрання загальними 
зборами або наглядовою радою згiдно статуту товариства, на посаду пер-
шого заступника голови правлiння товариства було переобрано Малафай 
Володимира Iвановича. Малафай Володимир Iванович (згоду на розкриття 
паспортних даних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади 
першого заступника голови правлiння ПАТ «Новокаховський завод плавле-
них сирiв», та директора ПП «Стальконструкцiя-103». Обгрунтування пере-
обрання - волевиявлення акцiонерiв товариства. Частка в статутному 
капiталi емiтента - 2,4766%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2017 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який 
було обрано правлiння ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», на 
строк до переобрання загальними зборами або наглядовою радою згiдно 
статуту товариства, на посаду члена правлiння ПАТ «Новокаховський за-
вод плавлених сирiв» було переобрано Бобощенко Наталiю Володимирiвну. 
Бобощенко Наталiя Володимирiвна (згоду на розкриття паспортних даних 
не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена правлiння 
ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», начальника вiддiлу збуту 
ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв». Обгрунтування змiн - воле-
виявлення акцiонерiв товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента 

не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод плав-
лених сирiв» вiд 29.03.2017 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який було 
обрано наглядову раду товариства, на строк до наступних рiчних загальних 
зборiв, на посаду голови наглядової ради товариства було переобрано Мель-
ника Андрiя Павловича. Мельник Андрiй Павлович (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано), не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, 
не є незалежним директором, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади 
члена наглядової ради ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», дирек-
тора ПП «Агроiнiцiатива». Обгрунтування переобрання - волевиявлення 
акцiонерiв товариства. Частка в статутному капiталi емiтента - 32,6564%, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод плавле-
них сирiв» вiд 29.03.2017 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який було обрано 
наглядову раду товариства, на строк до наступних рiчних загальних зборiв, на 
посаду члена наглядової ради товариства було переобрано Голованову Венеру 
Мухаметiвну. Голованова Венера Мухаметiвна (згоду на розкриття паспортних 
даних не надано) є предстаником акцiонера ПП «Базiс-95», не є незалежним 
директором, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена наглядової 
ради ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», бухгалтера ПАТ «Новока-
ховський завод плавлених сирiв». Обгрунтування переобрання - волевиявлен-
ня акцiонерiв товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2017 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який 
було обрано наглядову раду товариства, на строк до наступних рiчних за-
гальних зборiв, на посаду члена наглядової ради товариства було переоб-
рано Гнилицьку Клару Рафiкiвну. Гнилицька Клара Рафiкiвна (згоду на роз-
криття паспортних даних не надано), є предстаником акцiонера Афонченко 
Андрiя Сергiйовича, не є незалежним директором, протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади члена наглядової ради ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв», менеджера зi збуту ПАТ «Новокаховський завод плавле-
них сирiв». Обгрунтування переобрання - волевиявлення акцiонерiв това-
риства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод плав-
лених сирiв» вiд 29.03.2017 р. було скасовано посаду ревiзора в товариствi 
та прийнято рiшення не обирати ревiзора чи ревiзiйну комiсiю, в зв'язку з чим 
бути припиненi повноваження Афонченко Андрiя Сергiйовича, як ревiзора 
товариства. Афонченко Андрiй Сергiйович (згоду на розкриття паспортних 
даних не надано) перебував на посадi ревiзора протягом 3-х рокiв, частка, 
якою володiє у статутному капiталi товариства -12,3821%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн - во-
левиявлення акцiонерiв товариства. На посаду ревiзора товариства, замiсть 
Афонченко Андрiя Сергiйовича нiкого не призначено в зв'язку з прийняттям 
рiшення не обирати ревiзора чи ревiзiйну комiсiю в товариствi.

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 пат «нКЗпС» тищенко в.І. 29.03.2017 р.

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 "Українська 
міжбанківська валютна біржа" 

2. Код за ЄДРПОУ 22877057
3. Місцезнаходження 04070 м. Київ вул. Межигірська, 

буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 461-54-30 (044) 461-54-28
5. Електронна поштова адреса uice@uice.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.uicegroup.com

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Повідомлення про заміну члена Біржової ради - представника акціоне-

ра ТОВ «Група «УМВБ» (розмір пакета акцій - 49%), у зв'язку з його відкли-
канням, отримано ПрАТ «УМВБ» від акціонера - ТОВ «Група «УМВБ» 
30.03.2017р. Посадова особа Кравець Владислав Іванович (згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член Біржової 

ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 27.03.2017р. - 30.03.2017р.

Повідомлення про заміну члена Біржової ради - представника акціоне-
ра ТОВ «Група «УМВБ» (розмір пакета акцій - 49%), отримано ПрАТ  «УМВБ» 
від акціонера - ТОВ «Група «УМВБ» 30.03.2017р. Кравець Віктор Михайло-
вич (згоди на розкриття паспортних даних не надав) обрано на посаду 
Член Біржової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор 
департаменту платіжних систем та розрахунків Національного банку Укра-
їни; Член Спостережної Ради ПАТ «Платинум Банк». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

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 Гулей А.І.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.30
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво “уКраЇнСьКа мІЖбанКІвСьКа валютна бІрЖа”
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публІЧне аКцІонерне товариСтво «Комер-
цІйний банК «аКордбанК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідом-
ляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ 
«Акордбанк», які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12  годині 00 хвилин 
за адресою: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, пуат «Кб «акордбанк», зал 
засідань.

перелік питань, що виносяться на голосування (згідно з порядком 
денним):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. Збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «Акордбанк» шляхом при-

ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за ра-
хунок додаткових внесків.

5. Приватне розміщення акцій ПуАТ «КБ «Акордбанк» (із зазначенням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

6. Визначення уповноваженого органу ПуАТ «КБ «Акордбанк», якому 
надаються повноваження, передбачені законодавством України з питань 
збільшення статутного капіталу, на проведення дій щодо збільшення ста-
тутного капіталу ПуАТ «КБ «Акордбанк» за рахунок додаткових внесків.

7. Визначення уповноважених осіб ПуАТ «КБ «Акордбанк», яким нада-
ються повноваження на проведення дій щодо: забезпечення реалізації ак-
ціонерами переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято 
рішення про розміщення, забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій та здійснення 
обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

8. Надання згоди на вчинення правочинів, які є значними та такими, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

Додаткова інформація:
Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у порядку дії части-

ни 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою якнай-
швидшого приведення статутного капіталу банку у відповідність до міні-
мально встановленого розміру.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись 
до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Сте-
ценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня, тел. (044) 593-9960. Відпо-
відальною особою за ознайомлення з документами є Голова Правління 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» або особа, яка виконує її обов’язки.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «Акордбанк» 
www.accordbank.com.ua.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
датиметься станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 
20 квітня 2017 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення 
зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акорд-
банк» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт 
та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтер-
еси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі».

Довідки за телефоном 
+38044 5939960
Голова правління  З.п. Кот

рІЧна ІнформацІяза 2016 рікемітентів, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних папе-
рів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітентаприватне 

акцiонерне товариство «ямпiльська пмК №182», 01037436 Хмельницька 
область, Бiлогiрський район, 30231, с. Ямпiль, вул. Ленiна,56 (03841)93185,

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 02.04.2017р.3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 

http://pmk-182.prat.in.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ямпIльСьКа пмК №182»

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 ТОВА-
РИСТВО «ЕЛМIЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 24102142
3. Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-87-22 
5. Електронна поштова адреса: elmiz@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.elmiz.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

II. текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням загальними зборами ПАТ «ЕЛМIЗ», якi 

вiдбулись 31.03.2017 р. (Протокол №19 рiчних загальних зборiв ПАТ 
«ЕЛМIЗ» вiд 31.03.2017 р.) та у вiдповiдностi до вимог ст. 5 Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства» вирiшили змiнити тип Товариства з 
публiчного на приватне та затвердити найменування Товариства: 

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЕЛМIЗ»; скорочене найменування Товариства: 
ПрАТ  «ЕЛМIЗ». 

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 Шумило микола михайлович, 31.03.2017.

публIЧне аКцIонерне товариСтво 
«елмIЗ»

Загальними зборами акціонерів товариства 31.03.2017р. прийнято 
рішення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Окнаб 
Фешін Індастрі» (код за ЄДРПОУ: 21512862, місцезнаходження: м. 
Київ, пр-т Перемоги, буд.18, 01135) шляхом реорганізації через пере-
творення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Окнаб Фешін 
Індастрі».

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність 
якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені дого-
ворами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому 
повідомлення про припинення товариства може звернутися з пись-
мовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких 
дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення дого-
ворів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання 

зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше 
не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі 
якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, 
до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вима-
гає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань пе-
ред ним.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія 
з припинення складає передавальний акт, який має містити положен-
ня про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, 
що припиняється, стосовно задоволення вимог кредиторів та боржни-
ків, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Голова Комісії з припинення Лисенко Вадим Станіславович, 
04.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оКнаб феШІн ІндаСтрІ»

повідомляє про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог
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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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне това-
риСтво "ефеКт", 00333919, Харків-
ська область, Основ'янський район, 61010,  
м. Харкiв,вул. Георгiївська, 10 (057) 7372482

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

01.04.2017р.

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

http://www.effect.ua/shareholders/

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«2-й iм. Петровського цукровий 
завод»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00372090

3. Місцезнаходження емітента 27300 Кiровоградська область, 
Олександрiвський р-н., 
смт. Олександрiвка вул. Ленiна, 44

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0242) 3-27-86 (0242) 3-27-86

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

2petrovskogo@emitent.net.ua

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

www.00372090.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
*Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв - 30.03.2017 року, позачерговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «2-й iм. Петровського цукровий завод»; 

* Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття тако-
го рiшення. А саме, угоди, що є значними правочинами, наступного 
характеру:

- отримання Товариством кредитiв в Банках, фiнансових позик, пово-
ротної фiнансової допомоги на загальну суму 500 000 000,00 грн.(п'ятсот 
мiльйонiв гривень 00 коп.), або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, ви-
значений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчи-
нення правочину;

- укладання кредитних договорiв, договорiв фiнансових позик, поворот-
ної фiнансової допомоги ,договорiв iпотеки, договорiв застави, договорiв 
поруки та договорiв про змiну/розiрвання вказаних договорiв на загальну 
суму 500 000 000,00 грн.( п'ятсот мiльйонiв гривень 00 коп.) або еквiвалент 

цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на дату вчинення правочину та договорiв про змiну/розiрвання 
до ранiше укладених кредитних договорiв, договорiв iпотеки, застави, 
договорiв поруки.

- виступати майновим та/або фiнансовим поручителем перед 
банкiвськими установами на загальну суму 500 000 000,00 грн.( п'ятсот 
мiльйонiв гривень 00 коп.), або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, ви-
значений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчи-
нення правочину.

- угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, 
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, за-
стави, безоплатної передачi, дарування, страхування);

- угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так обо-
ротними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);

- угоди будiвельного пiдряду;
- лiзингу;
- угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного ха-

рактеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
* Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 500 000 000,00 грн.(п'ятсот 

мiльйонiв гривень 00 коп.);
* Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 54 620 тис.грн. (п'ятдесят чотири шiстсот двадцять тис.грн.);
* Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 915,41560%;

* Ззагальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення - «За» 1432094 
голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв якi 
присутнi на зборах, зареєструвались та є власниками голосуючих акцiй ; 

«Проти» __0__ голосiв, що складає __0__% вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв якi присутнi на зборах, зареєструвались та є власниками 
голосуючих акцiй; 

«Утрималися» __0__ голосiв, що складає __0__% вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв якi присутнi на зборах, зареєструвались та є власниками 
голосуючих акцiй. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ мамалат дмитро вiкторович

М.П.

публIЧне аКцIонерне товариСтво «2-й Iм. петровСьКоГо цуКровий Завод»

повідомлення про зміну складу посадових осіб приватноГо 
аКцІонерноГо товариСтва «дерево-метало-
обробний Завод» Загальні відомості: Ідентифікаційний код 
05430538, місцезнаходження: 08145, Київська обл., Києво-Святошинський 
район, с.Забір’я, вул. Перемоги, 1. Міжміській код, телефон та факс емітента: 
0(4598) 3-43-96, електронна адреса емітента: dmz.@poshta.pat.ua текст по-
відомлення: Рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2017р. відкли-
кано з посади в.о.Голови правління ПрАТ «Дерево-металообробний завод» 
Комара Андрія Володимировича у зв’язку з закінченням терміну перебування 
на зазначеній посаді. На посаді перебував з 25.03.2016р. Рішенням загальних 
зборів акціонерів від 31.03.2017р. призначено на посаду виконуючого 
обов’язки Голови правління ПрАТ «Дерево-металообробний завод» Комара 
Андрія Володимировича терміном на один рік. (на розкриття паспортних да-
них згоди не надав). Освіта вища, загальний стаж роботи 17 років. Часткою у 
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особа вказана нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства. В.о.голови правління Комар А.В.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», код за ЄДРПОУ 13548581, міс-
цезнаходження 11500 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищан-

ська, буд.65, міжміський код та телефон емітента 04142 32222.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 03 квітня 2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію
www.trubostal.net.

Генеральний директор ______ Спариняк володимир миколайович

приватне аКцIонерне товариСтво «трубний Завод «трубоСталь»
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повІдомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «будIндуСтрIя-2020» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01349911 ;3. Місцезнахо-
дження емітента 65033, м.Одеса, вул. Аеропортiвська, 15; 4. Міжміський 
код, телефон та факс емітента(048) 743 22 88;5. Електронна поштова 
адреса емітента 01349911@pjsc.od.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
http://budindustry2020.pjsc.od.ua; 7. Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу ІІІ рішення про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів прат «будIндуСтрIя-2020» від 

31.03.2017 року, відповідно до норм чинного законодавства та Стату-
ту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- припинено повноваження члена наглядової ради - Бучацька Тетяна 
Павлiвна , паспорт КЕ № 750002, виданий 

Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 15.08.1997р., у 
зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебува-
ла на посаді з 25.03.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Това-
риства в розмірі 0.2428 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради - Стиранко Нiна 
Вiкторiвна, паспорт КЕ № 694178, виданий Київським 

РВ УМВС України в Одеськiй області 30.06.1997р., у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на по-
саді з 25.03.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в 
розмірі 0.0075 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради - Осипенко Ганна 
Вiкторiвна, паспорт КМ № 379450, виданий 

Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй 
областi 11.03.2006 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. По-
садова особа перебувала на посаді з 25.03.2014 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капі-
талі Товариства не має.

- припинено повноваження ревізора - Кабаченко Руслан Олександро-
вич, паспорт КК № 417987, виданий Жовтневим РВ УМВС України в 
Одеській області 24.01.2000 р. у зв’язку iз закiнченням строку дiї повно-
важень. Посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2014 року, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом 
акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.9311 %. 

- обрано члена наглядової ради Бучацьку Тетяну Павлiвну , паспорт КЕ 
№ 750002, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 
15.08.1997р., посадова особа призначена на строк 3 роки, Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа зареєстрована суб’єктом 
пiдприємницької дiяльностi, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товари-
ства в розмірі 0.2428 %.

- обрано члена наглядової ради Стиранко Нiну Вiкторiвну, паспорт КЕ 
№ 694178, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй області 
30.06.1997р., посадова особа призначена на строк 3 роки, Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посаду менеджера, зареє-
стрована суб’єктом пiдприємницької дiяльностi., непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає, володіє пакетом акцій в статутно-
му капіталі Товариства в розмірі 0.0075 %.

- обрано члена наглядової ради Осипенко Ганну Вiкторiвну, паспорт 
КМ № 379450, виданий Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС Укра-
їни в Одеськiй областi 11.03.2006 р., посадова особа призначена на строк 
3 роки, Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади 
юрист консульта, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає, частки у статутному капіталі Товариства не має.

- обрано Ревізора Кабаченко Руслана Олександровича, паспорт КК № 
417987, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Одеській області 
24.01.2000 р., посадова особа призначена на строк 3 роки, Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа зареєстрована суб’єктом 
пiдприємницької дiяльностi, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товари-
ства в розмірі 0.9311 %. 

наглядовою радою прат «будіндустрія-2020» від 31.03.2017 року 
відповідно статуту товариства обрано Головою наглядової ради Бу-
чацьку Тетяну Павлівну паспорт КЕ № 750002, виданий Приморським РВ 
УМВС України в Одеськiй області 15.08.1997р., посадова особа призна-
чена на строк 3 роки.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. директор в.Г. бондаренко 

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 03.04.2017

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 
КомерцIйний банК 
"ГефеСт"

2. Код за ЄДРПОУ 38770082
3. Місцезнаходження 04208, Київ, вул. Порика Василя, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 5020698 (044) 5038557

5. Електронна поштова 
адреса

office@bankgefest.com.ua

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

www.bankgefest.com.ua

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

II. текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» вiд 31 березня 2017 року, про-
токол №22 прийнято рiшення про наступне: 

1. Звiльнити члена Правлiння Калiнiченко Iдею Олексiївну з 31 березня 
2017 року. 

2. Звiльнення Калiнiченко Iдеї Олексiївни з посади начальника 
управлiння фiнансового монiторингу та валютного контролю, 
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу в 
ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» здiйснити вiдповiдно до трудового 
законодавства України 31 березня 2017 року за угодою сторiн вiдповiдно 
до п. 1 ст. 36 КЗпП України. Посадова особа Банку Калiнiченко I.О. згоди 
на розкриття паспортних даних не надала.

Часткою у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Калiнiченко I.О. не володiє. 
Посадова особа Банку Калiнiченко I.О. непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Калiнiченко I.О. виконувала повноваження начальника управлiння 
фiнансового монiторингу та валютного контролю, члена Правлiння, 
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу в 
ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» в перiод з 09 вересня 2016 року по 
31 березня 2017 року. 

Засiданням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» вiд 31 березня 2017 року, про-
токол №22 прийнято рiшення про тимчасове покладення на начальника 
вiддiлу фiнансового монiторингу управлiння фiнансового монiторингу та 
валютного контролю Головач Оксану Костянтинiвну обов'язкiв 
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу в 
ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» з 03.04.2017 року. 

Посадова особа Банку Головач О.К. згоди на розкриття паспортних да-
них не надала.

Часткою у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Головач О.К. не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Головач О.К. 
не має.

Головач Оксана Костянтинiвна обiймала протягом останнiх п’яти рокiв 
наступнi посади (в зворотному порядку):

з 04.04.2016 року по теперiшнiй час – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» - начальник вiддiлу 
фiнансового монiторингу управлiння фiнансового монiторингу та валют-
ного контролю.

з 25.07.2013 року по 31.03.2016 – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» - начальник управлiння 
фiнансового монiторингу, член Правлiння;

з 14.11.2008 року по 24.07.2013 року – Публiчне акцiонерне товариство 
«КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» - заступник начальника управлiння 
фiнансового монiторингу, начальник управлiння фiнансового монiторингу, 
начальник управлiння фiнансового монiторингу-вiдповiдальний працiвник 
з питань фiнансового монiторингу, член Правлiння

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 Вархальов Петро Юрiйович
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 4 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

56

повідомлення про виникнення особливої інформації

пат «КременЧуцьКий Завод 
дороЖнІх маШин»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Кре-

менчуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600, м.Кре-
менчук, пр.Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, теле-
фон та факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова 
адреса: aktsioner@kredmash-zavod.com, сторінка в мережі Інтернет: www.
kredmash.com, вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів

.
II. текст повідомлення

Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: 3.04.2017 р.

відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

розмір дивідендів, 
що підлягають 

виплаті, грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5
1 31.03.2017 9734467.05 17.05.2017  - 

01.10.2017
через 

депозитарну 
систему

Зміст інформації:
Дивiденди за пiдсумками роботи за 2016 рiк нарахувати у розмiрi 30 
(тридцять) гривень на одну акцiю. 
Дивiденди виплатити в повному обсязi через депозитарну систему Укра-
їни. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв-19.04.17р.

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. 03.04.2017

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 "науКово-
технIЧний центр 
"IнформацIйнI 
СиСтеми"

2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, м.Кременчук, проспект 

СВОБОДИ, буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0536)741386 (0536)796130

5. Електронна поштова адреса ntc@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.is-ntc.com

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

II. текст повідомлення
28.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР 
«IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ» було прийняте рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть укладатись Това-
риством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого 
рiшення, характер яких є продаж i придбання товарiв, послуг, нерухомостi, 
активiв граничною вартiстю до 95000 тис. грн. та надання повноваження 
щодо пiдписання правочинiв Головi Правлiння -директору Товариства у 
вiдповiдностi до Статуту. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 9238,4 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 
1028,32%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 50513 штук, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 50513 
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 50513 штук та 
«проти» - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади Оксак Олег Iванович
Голова Правлiння-директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 29.03.2017

(дата)

річна інформація емітента за 2016 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 

код та телефон емітента: пат «треСт КиЇвпIдЗемШляхбуд-2», 
04012721, 02105, м.Київ, вул.Тампере, 13-Б, 0445582700. 2. Дата розкриття 
річної інформації у інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017. 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет:http://emitent.tetra-studio.com.ua/tpshb-2. 4. Аудиторська 
фірма: ТОВ « Малтiком «, 30777206. 5. Інформація про загальні збори: Чергові, 
24.03.2016, кворум 91.11%. На зборах були розглянутi всi питання порядку 
денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. 

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

найменування показника період 
попередній звітний

Усього активів 155325 144310
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4311 2808
Довгострокові фінансові інвестиції 44523 43021
Запаси 38203 36792
Сумарна дебіторська заборгованість 51771 45164
Грошові кошти та їх еквіваленти 946 83
Власний капітал 67242 62845
Статутний капітал 1692 1692
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 54609 50212
Поточні зобов'язання 88083 81465
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -9457 -4397
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 241650 241650

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «СтелСа»

2. Код за ЄДРПОУ: 21457131
3. Місцезнаходження: 04112, м.Київ, вул. Академіка Грекова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444196422
5. Електронна поштова адреса: mazepa.tdt@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 21457131.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Стелса» вiд 30.03.2017р., у зв’язку з закінченням терміну повнова-
жень, прийнято рішення залишити склад посадових осіб ПрАТ «Стелса» не-
змінним та подовжити термін дії повноважень на наступний термін 3 (три) роки. 
Вiдповiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Стелса» вiд 30.03.2017 року 
подовжено дію повноважень (обрано) на посаді Голова Наглядової ради – 
Леус Сергiй Миколайович; перебував на посаді з 22.04.2014р.; іншi посади про-
тягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ «Трiумф», Голова Наглядової ради ПрАТ 
«Стелса»; 48,300794% в стат.кап.емiтента; 2) на посаді член Наглядової ради 
– Маклакову Юлiю Миколаївну; перебувала на посаді з 22.04.2014р.; іншi по-
сади останнiх 5 рокiв: лiкар НКРЦ «Дiалiр», член Наглядової ради ПрАТ «Стел-
са»; 48,365948% в стат.кап.емiтента; 3) на посаді член Наглядової ради – Ку-
брак Василь Семенович; перебував на посаді з 22.04.2014р.; іншi посади 
протягом останнiх 5 рокiв: пiдприємець, член Наглядової ради ПрАТ «Стелса»; 
0,002365% в стат.кап.емiтента; 4) на посаді Ревізор – Приватне пiдприємство 
«Аудиторська компанiя «Райдуга», код за ЄДРПОУ: 33345253, 
мiсцезнаходження: 02100, м.Київ, вул.Попудренко, буд.16, кв.34. Представник 
вiд юридичної особи: директор Чала Інеса Альфредівна; перебувала на посаді 
з 25.04.2013р.; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: аудиторська компанія, 
Ревізор ПрАТ «Стелса»; 0,00% в стат.кап.емiтента. Посадові особи згоди на 
оприлюднення паспортних даних не надали. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством Голова правління мазепа Ігор всеволодович, 31.03.2017р.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОН-

СЕРВНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 05528450
3. Місцезнаходження: 09172 Київська обл., Білоцерківський р-н,  

с. Томилівка вул. Леніна, 1А
4. Міжміський код, телефон та факс: (04563)5-11-41 (04563)5-11-41
5. Електронна поштова адреса: bilacan@magnus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: patbkz.in.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значно-

го правочину: 30.03.2017. Назва уповноваженого органу, що його 
прийняв: Наглядова рада. Предмет правочину: Рамкова кредитна 
угода з ПАТ «ПроКредитБанк» на поповнення обігових коштів. Рин-
кова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 7500 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 30130 
тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,89213%. До-
даткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочи-
ну не має.

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

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

2. Голова правлiння  Крят а. ф.

пат «бІлоцерКІвСьКий КонСервний Завод»

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

доЧIрнЄ пIдприЄмСтво «IллIЧ-
аГро донбаС» публIЧноГо 
аКцIонерноГо товариСтва 
«марIупольСьКий металур-
ГIйний КомбIнат IменI IллIЧа»

2. Код за ЄДРПОУ 34550446
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, 

вул. Семашка, б. 15, к. 405
4. Міжміський код, 
телефон та факс

+380 6296 3-28-69 +38 095-292-30-12

5. Електронна поштова 
адреса

Marya.Smirnova@harveast.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

http://agrodonbass.com.ua

7. Вид особливої 
інформації

Рішення емітента про утворення, припинен-
ня його філій, представництв

II. текст повідомлення
Наказом Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ», яке є власником ДОЧIРНЬОГО 
ПIДПРИЄМСТВА «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 
(далi – «Пiдприємство»), вiд 31.03.2017 р. №60 у зв’язку з виробничою 
необхiднiстю було прийнято рiшення про створення вiдокремленого пiдроздiлу 
Пiдприємства - СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ ДП «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» 
«НIКОЛЬСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД»; мiсцезнаходження: 87000, 
Донецька область, Нiкольський район, сел. Нiкольське, вул. Пушкiна, 142; 
Функцiї, якi будуть виконуватись: виробництво брикетiв i пiлетiв

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 Мазуренко Руслан Леонiдович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2017
(дата)

Наглядовою радою прат «веСело-КутСьКий 
Кхп» (код ЄДРПОУ 00955294; місцезнаходження: Одесь-
ка  обл., Великомихайлівський р-н, с. Новоборисівка, вул. Лені-
на буд. 2), прийнято рішення про внесення нового питання до 
порядку денного, що виносяться на голосування загальних 
зборів акціонерів, які призначені на 19.04.2017 року (об’ява про 
скликання зборів опубліковано №  51 від 16.03.2017р. Відомос-
ті НКЦПФР).

9 питання порядку денного, що виносяться на голосування: 
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голо-
сування на загальних зборах акціонерів.

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-

нів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
"тиСменицяГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 Тисмениця Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та факс 03436 21255 03436 21455
5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації
II. текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочи-

ну, до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 29.03.2017 29300 27050 108.32
Зміст інформації:
Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природно-
го газу №1512000742 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладеного 
мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНС-
ГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення 
надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Договору гра-
ничною сукупною вартiстю 29 300 000,00 грн (двадцять дев’ять мiльйонiв 
триста тисяч гривень 00 копiйок).Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  
1 161 589 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у 
Загальних зборах акцiонерiв 1 001 866 шт. За рiшенням Загальльних 
зборiв акцiонерiв з даного питання порядку денного голосували 1 001 865 
голосуючих акцiй : “за” 57,84% акцiонерiв; “проти” 0% акцiонерiв.” 
2 29.03.2017 3400 27050 12.57
Зміст інформації:
Схвалити укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної 
програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до 
дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв  
1 001 866 шт. За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питан-
ня порядку денного голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за"  
57,84% акцiонерiв; "проти" 0% акцiонерiв." 

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 Вiтюк В.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.03
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

публIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"ЗапорIЖтранСформатор"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)270-30-83 (061)270-39-00

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. текст повідомлення
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 

попереднє схвалення вчинення ПАТ «ЗТР» значних правочинiв, а саме:
- характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки 

банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, 
позик, передання майна в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов 
фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв 
гарантiй та акредитивiв. Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше 8112032,1 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв  
ПАТ «ЗТР»: 198,96%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення -2179908431, «проти» - 468732.

- характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання 
товарiв, робiт, послуг. Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше 3515213,91 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв  
ПАТ «ЗТР»: 86,22%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення -2179908431, «проти» - 468732.

- характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв,що 
виробляються ПАТ «ЗТР». Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше 3515213,91 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв  
ПАТ «ЗТР»: 86,22%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення -2179908431, «проти» - 468732.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2190243243, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 2180399855. 
Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 
рiк складає 4077255 тис. грн. 

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

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

2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«центральний унІвермаГ»

(код Єдрпоу 01562349, місцезнаходження: 
40030, україна, м. Суми, покровська площа, буд. 3),

(надалі – Товариство) на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє, що позачерговими загальними 

зборами акціонерів Товариства від «20» вересня 2016 року, протокол 
№1/2017, прийнято рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» шляхом перетво-
рення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМ-

СЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», призначено комісію з припинення 
та затверджено план перетворення.

Комісія з припинення Товариства призначена в наступному складі:
- голова комісії – Черних Надія Володимирівна; 
- член комісії – Щербаченко Тетяна Олександрівна;
- член комісії – Тесленко Володимир Анатолійович.
Місцезнаходження комісії з припинення Товариства: 40030, Україна,  

м. Суми, Покровська площа, буд. 3.
Ч. 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, 

що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна 
організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припинен-
ням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому това-
риству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі комісії з при-
пинення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства 
і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвале-
не рішення.

Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства 
на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відпо-
відно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місцез-
находженням комісії з припинення Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави 
чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про при-
пинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснен-
ня на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання 
зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового 
припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкоду-
вання збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та 
кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 
Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з письмовою 
вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додат-
кових дій щодо зобов’язань перед ним.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнахо-
дженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
УНІВЕРМАГ» - 40030, Україна, м. Суми, Покровська площа, буд. 3, та по-
винна містити інформацію і документи: про розмір вимоги, визначеній в 
грошовій сумі, підстави вимоги, належно завірені копії документів, що під-
тверджують вимоги до Товариства.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення 
вимог, заявлених кредиторами.

Контактні телефони: (0542) 22-35-15.
Голова комісії з припинення _______________ н.в. Черних

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 акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: 
приватне аКцIонерне товариСтво «ЗахIдуКрвибухпром», 
32744298, Україна Житомирська обл. Богунський р-н 10003 м. Житомир 

вул. Лесi Українки, буд. 19, 0412-42-48-71
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017 
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://zvp.com.ua

приватне аКцIонерне товариСтво «ЗахIдуКрвибухпром»

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: товариСтво З обмеЖе-
ною вIдповIдальнIСтю «Ш.р.IнтернеШнл», 

32556708, Україна Подiльський р-н 04080 м.Київ вул.Кирилiвська, 40, 
(044)537-66-22

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

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

товариСтво З обмеЖеною вIдповIдальнIСтю «Ш.р.IнтернеШнл»
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повІдомлення про внеСення ЗмІн до проеКту порядКу 
денноГо

річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАЗ»,
які призначені на20 квітня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІ-
ЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код — 25480917 (надалі — Това-
риство), місцезнаходження якого: Україна, 69600, Запорізька обл., місто 
Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, повідомляє про те, що до про-
екту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, при-
значених на 20 квітня 2017 року о 9:00 годині за адресою: Україна, Запо-
різька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, каб.15,за 
рішенням Наглядової Ради Товариства від 28.03.2017 року внесені допо-
внення:

проект порядку денного доповнений питанням наступного змісту:
Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та спо-

собу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах 
акціонерів.

проект рішення: 
Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та спо-

собу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах 
акціонерів.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства опубліковане у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» №51 від 16 березня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Голова правління  м.м. Євдокименко

публІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ЗапорІЗьКий автомобІлебудІвний Завод»

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 "Завод 
малоГабаритних 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604900
3. Місцезнаходження 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2126731 (061)2248161
5. Електронна поштова адреса Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.mgt.com.ua

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

II. текст повідомлення
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про по-

переднє схвалення вчинення ПАТ «Завод МГТ» значних правочинiв, а саме: 
характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки 

банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, по-
зик, передання майна в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, 
наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв. 

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
8112032,1 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Завод МГТ»: 46898,49%. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 64932198, «проти» - 0.

- характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, 
робiт, послуг. Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не 
бiльше 18928,1 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Завод МГТ»: 109,43%. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
64932198, «проти» - 0.

- характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв,що 
виробляються ПАТ «Завод МГТ». Гранична сукупна вартiсть кожного зi зна-
чних правочинiв - не бiльше 18928,1 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Завод 
МГТ»: 109,43%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення - 64932198, «проти» - 0.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 69434550, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64932198. 
Вартiсть активiв ПАТ «Завод МГТ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк складає 17297 тис. грн.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Зима алiна володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

 публІЧне аКцІонерне товариСтво 
«варяГ-СервІС»

(надалі «Товариство» або «ПАТ «Варяг-Сервіс», код ЄДРПОУ 
38566012),

місцезнаходження: 29006, місто Хмельницький, вулиця Чорновола, 
будинок 174/5

повідомляє, що Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Варяг-Сервіс», (Реєстраційний номер 
235/1/2012, дата реєстрації 25 грудня 2012 року, дата видачі 12 бе-
резня 2013 року), видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, на загальну суму 1 542 374,40 (Один мільйон п’ятсот 
сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок), номіналь-
ною вартістю 1,51 гривень, в кількості 1 021 440 штук простих іменних 
акцій, форма існування — бездокументарна, вважати недійсним, у 
зв’язку з його втратою.

Голова комісії з припинення пат «варяг-Сервіс» Сопрук Віталій 
Миколайович

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 то-
вариСтво «КаГма», 

00445883, Україна Київська обл. Кагарлицький р-н 09200 м. Кагарлик 
вул. Столична, 14, 0457360900

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

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

приватне аКцIонерне товариСтво «КаГма»

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «СервIСно-

еКСплуатацIйне 
пIдприЄмСтво»,  

25093095 Волинська , 0, 43017, 
м. Луцьк, Боженка, 34 0332 290 295,

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

03.04.2017

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

25093095.infosite.com.ua
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Загальними зборами акціонерів публІЧноГо аКцІонерно-
Го товариСтва «ЧернІГІвСьКе облаСне пІд-
приЄмСтво автобуСних СтанцІй 17499», що 

відбулися 30 березня 2017 року, було прийнято рішення про переобран-
ня наглядової ради та ревізійної комісії.

Припинено повноваження Голови наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 
17499» Гаури Лариси Григорiвни (суб’єкт не надає згоди на розкриття пас-
портних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 
17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посаду Голови наглядової ради займала з 15.04.2014 р.

Обрано Голову наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Гауру Ларису 
Григорiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка 
володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу об-
рано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» 
Ананка Євгена Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття пас-
портних даних) який володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 
17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посаду Члена наглядової ради займав з 15.04.2014 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Ананка Євгена 
Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), 
який володіє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу 
обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» 
Зубенко Людмили Вiталiївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття пас-
портних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 
17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посаду Члена наглядової ради займала з 15.04.2014 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Зубенко Людми-
лу Вiталiївну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних )яка 
володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу об-
рано на строк 1 рік.

Обрано члена наглядової ради ПАТ « ЧОПАС 17499» Остапенко Люд-
милу Петрівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних) яка 
є представником акціонера Лупар Ольги Павлівни. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 
1 рік.

Обрано члена наглядової ради ПАТ « ЧОПАС 17499» Марченко Ната-
лію Степанівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних) 
яка є представником акціонера Солохненка Василя Олександровича. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову 
особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧОПАС 
17499» Середи Олени Вiталiївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття пас-
портних даних), яка володiє 0,06% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 
17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посаду Голови ревiзiйної комiсiї займала з 15.04.2014 р.

Обрано Голову ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧОПАС 17499» Середу Олену 
Вiталiївну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка 
володiє 0,06% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу об-
рано на строк 3 роки.

Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧОПАС 
17499» Притиковської Свiтлани Олександрiвни (суб’єкт не надає згоди на 
розкриття паспортних даних), яка володiє 0,06% в статутному фондi 
ПАТ  «ЧОПАС 17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посаду Члена ревiзiйної комiсiї займала з 15.04.2014 р.

Обрано Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧОПАС 17499» Притиковську 
Свiтлану Олександрiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних 
даних), яка володiє 0,06% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову 
особу обрано на строк 3 роки. 

Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧОПАС 
17499» Чаплигiної Анни Михайлiвни (суб’єкт не надає згоди на розкриття 
паспортних даних), яка володiє 0,45% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 
17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посаду Члена ревiзiйної комiсiї займала з 15.04.2014 р.

Обрано Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧОПАС 17499» Чаплигiну Анну 
Михайлiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних ), яка 
володiє 0,45% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу об-
рано на строк 3 роки.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.

директор  Шуман павло миколайович

повідомлення  
про виникнення особливої

інформації емітента

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Iвано-франКIвСьКий 

лоКомотиворемонтний  
Завод»

1. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 13655435, 76018, м.Iвано-
Франкiвськ, Залiзнична, 22, 0342225370, info@lrz.if.ua, Зміна складу 
посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Рiшенням — Протокол №5/2017 наглядової ради Товариства 

28.03.2017 р. припинено повноваження Гоголя Василя Миколайо-
вича, заступника генерального директора з комерцiйних пи-
тань  — члена дирекцiї Товариства, з 28.03.2017 року, у зв'язку з 
припиненням повноважень. Перебував на посадi з 08.11.2016 
року. Частка в статутному капiталi емiтента, складає 0,00392%. 
Непогашеної судимостi немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Рiшенням — Протокол №5/2017 
наглядової ради Товариства 28.03.2017 р. обрано заступником 
генерального директора з комерцiйних питань — членом дирекцiї 
Товариства Кайтана Вiктора Сергiйовича, з 28.03.2017 р.  
На посаду обрано на строк повноважень, згiдно статуту та контр-
акту. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник на-
чальника вiддiлу маркетингу Товариства. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi  
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

III. підпис
Генеральний директор Сирота о.в. підтверджує достовір-

ність інформації, що міститься вище, та визнає, що несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «тетIС».

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.
3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.
5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
ІІ. текст повідомлення

№ 
з/п

Дата вчинення дії Повне найменування 
акціонерного 

товариства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
1 30.03.2017 Пубiчне акцiонерне 

товариство «ТЕТIС»
ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ТЕТIС»

Зміст інформації
28 березня 2017 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про 

змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство (Протокол загальних зборiв акцiонерного товариства 
№ 1/17 вiд 28.03.2017 року). Затверджено нове повне найменування товари-
ства пiсля змiни — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТIС», повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни — Публiчне акцiонерне то-
вариство «ТЕТIС». Дата державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР — 30 березня 2017 року.

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

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

директор
_________ 

(підпис)
К. в. ваннiкова 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2017 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента – публІЧне аКцІонерне 
товариСтво «ЖитомирСьКе автотранСпортне 
пІдприЄмСтво 11854»

1.2 Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне това-
риство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 03116625
1.4 Місцезнаходження емітента – 10025 м. Житомир, Корольова, 158
1.5 Міжміський код,телефон та факс емітента – 0412 33 50 02
1.6 Електронна поштова адреса емітента – b.atp11854@mail.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://atp11854.constanta.dp.ua
1.8 Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб

2. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Житомирське автотран-

спортне підприємство 11854», які відбулися 31 березня 2017 року (Прото-
кол Зборів №21 від 31.03.2017 р.), прийнято рішення про звільнення на-
ступних посадових осіб Товариства:

Голова наглядової ради Федорченко Андрій Іванович (паспорт ВМ 
582189 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 
11.07.1998 р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 29,7097 %. 
Перебував на посаді з 2014 р.;

Член наглядової ради Федорченко Іван Андрійович (паспорт ВМ 008833 ви-
даний Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 29.04.2000 р.) 
Володіє часткою в статутному фонді емітента 20,9087 %. Перебував на посаді з 
2014 р.;

Член наглядової ради Люшненко Валерій Андрійович (паспорт ВМ 
264491 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 
14.09.1996 р.) Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,061659 %. 
Перебував на посаді з 2014 р.;

Член наглядової ради Альоса Михайло Михайлович (паспорт ВН 004607 
виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирський обл. 
16.06.2001р.) Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,0647 %. Пе-
ребував на посаді з 2014 р.;

Член наглядової ради Усік Анатолій Данилович (паспорт ВМ 298258 ви-
даний Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 18.02.1997  р.) 
Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,061659 %. Перебував на 
посаді з 2014 р.

Наглядовою радою Товариства, засідання якої відбулося 31.03.2017 р. 
(Протокол засідання № 5 від 31.03.2017 року), прийнято рішення про звіль-
нення 31.03.2017 р. наступних посадових осіб Товариства:

Голова правління Шкорботун Олександр Павлович (паспорт ВМ 505784 ви-
даний Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 28.03.98р.). Воло-
діє часткою в статутному фонді емітента 0,91607 %. Перебував на посаді голо-
ви правління з 2014 р. Посада ліквідована відповідно до нової редакції статуту;

Член правління Мацієвський Віктор Юрійович (паспорт ВН 040961 вид. 
Житомирським МВ УМВС України в Житомирський обл.24.07.201 р.) Пере-
бував на посаді з 2014 р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0 %. 
Посада ліквідована відповідно до нової редакції статуту;

Член правління Гоша Людмила Іванівна (паспорт ВМ 474630 вид. Богун-
ським РВ УМВС України в Житомирський обл. 28.01.1997 р.) Перебувала на 
посаді з 2014 р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,061659 %. 
Посада ліквідована відповідно до нової редакції статуту;

Член правління Федорченко Дмитро Андрійович (паспорт ВН 315410 ви-
даний Житомирським МВ УМВС України в Житомирський обл. 07.10.2005 р.) 
Перебував на посаді з 2014 р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 
17,563658 %. Посада ліквідована відповідно до нової редакції статуту;

Член правління Шатківський Олександр Феофанович (паспорт ВМ 145680 
виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 30.03.1996  р.) 
Перебував на посаді з 2014 р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 
0,0960 %. Посада ліквідована відповідно до нової редакції статуту.

Наглядовою радою Товариства, засідання якої відбулося 31.03.2017 р. 
(Протокол засідання № 2 від 31.03.2017 року), прийнято рішення про при-
значення Директором Шкорботуна Олександра Павловича (паспорт ВМ 
505784 виданий 28.03.1998 р. Корольовським РВ УМВС України в Жито-

мирський обл.) строком на 3 роки. Володіє 0,91607% акцій товариства. До 
цього обіймав посади: з 07.08.2006 по 31.12.2013 рр. - перший заступник 
голови правління - начальник автоколони ПАТ «Житомирське АТП 11854»; 
з 28.03.2014 р. - голова правління ПАТ «Житомирське АТП 11854». Посада 
введена відповідно до нової редакції статуту.

Річними Загальними зборами акціонерів (Протокол Зборів №21 від 
31.03.2017 року)

прийнято рішення про звільнення 31.03.2017р. наступних посадових 
осіб Товариства:

Голова ревізійної комісії Гришко Людмила Павлівна (паспорт ВН 528039 
виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 
31.05.2011  р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,061659 %. 
Перебувала на посаді з 2014 р.;

Член ревізійної комісії Левкуша Павло Дмитрович (паспорт ВМ 414421 
виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомир-
ський  обл.22.10.1997  р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 
0,061659 %. Перебував на посаді 2014 р.;

Член ревізійної комісії Главацький Юрій Олексійович (паспорт ВМ 
069196 виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирський обл. 
05.01.1996 р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,061659 %. 
Перебував на посаді 2014 р.

Річними Загальними зборами акціонерів (Протокол Зборів №21 від 
31.03.2017 року)

прийнято рішення про призначення із 31.03.2017 р. наступних посадо-
вих осіб Товариства:

Член Наглядової ради Федорченко Дмитро Андрійович (паспорт ВН 
315410 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирський обл. 
07.10.2005 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному фонді емі-
тента 17,563658 %. Згідно рішення Наглядової ради, протокол № 1 від 
31.03.2017 р., призначено Головою Наглядової ради Федорченко Дмитра 
Андрійовича строком на 3 роки. До цього займав посади: 2011-2015 р. - на-
чальник відділу автосервісу;

Член наглядової ради Федорченко Іван Андрійович (паспорт ВМ 008833 
виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 29.04.2000 р.) 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному фонді емітента 20,9087 %. 
Протягом своєї діяльності займав посади члена Наглядової ради; 2004-
2012 рр. - приватний підприємець-ФОП, 2012р. – інженер ОП та ТБ,БДР;

Член наглядової ради Усік Анатолій Данилович (паспорт ВМ 298258 ви-
даний Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 18.02.97р.) 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,061659  %. 
Протягом своєї діяльності займав посади водія з 1980 р. по 2014 р  
« Житомирського АТП 11854», з 2014 р. - член наглядової ради.

Член ревізійної комісії Гришко Людмила Павлівна (паспорт ВН 528039 
виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 31.05.2011 
р.) строком на 3 роки. На підставі рішення Ревізійної комісії Товариства 
(Протокол засідання №1 від 31.03.2017 року) призначено із 31.03.2017 року 
Гришко Людмилу Павлівну головою Ревізійної комісії Товариства строком 
на три роки. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,061659 %. 
Протягом своєї діяльності займала посади: 14.01.2008-31.12.2015рр. - го-
ловний економiст ПАТ «Житомирське АТП - 11854»;

Член ревізійної комісії Левкуша Павло Дмитрович (паспорт ВМ 414421 
виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський обл. 22.10.1997 
р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному фонді емітента 
0,061659 %. До цього обіймав посади: з 1986 - 2014 р.р. – водій, 2014р. – 
член ревізійної комісії.

Член ревізійної комісії Альоса Михайло Михайлович (паспорт ВН 
004607 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирський обл. 
16.06.2001 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному фонді емі-
тента 0,0647 %. До цього обіймав посади: з 1986-2014р.р. - водій «Жито-
мирського АТП 11854», 2014-2017р.р. - член наглядової ради.

Усі вищеозначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають.

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

директор  Шкорботун олександр павлович

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»
2. Код за ЄДРПОУ - 00435560
3. Місцезнаходження – 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 72
4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 249-02-51, факс (044) 242-

50-81
5. Електронна поштова адреса – catp0904@i.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – 00435560.smida.gov.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів 30 березня 2017 року:
1. Припинити повноваження Наглядової ради в зв'язку з закiнченням 

строку: 
Голова Наглядової ради - Хрущ Оксана Вiкторiвна; члени Наглядової 

ради: Плохих Юрiй Ерієвич, Бєлкiна Iрина Едуардівна, Плохiх Валерiй Ері-

публІЧне аКцІонерне товариСтво «СпецІалІЗоване автотранСпортне пІдприЄмСтво 0904»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публIЧне аКцIонерне 

товариСтво "Завод 
малоГабаритних 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604900
3. Місцезнаходження 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2126731 (061)2248161
5. Електронна поштова адреса Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.mgt.com.ua

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

II. текст повідомлення
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на вико-

нання п.10.1 Статуту прийнято рiшення про припинення повноважень 
членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повнова-
ження:

-Голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Машковцева Сергiя Вячес-
лавовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в 
розмiрi 0,000001%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

- Члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Прищепи Василя Михайло-
вича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в 
розмiрi 0,000001%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

-Члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Романенка Миколу Володи-
мировича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в 
розмiрi 0,000001%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочи-
ни вiдсутня. 

Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу На-
глядової ради Товариства. Строк, протягом якого зазначені вище особи 
перебували на посадi складає 1 рiк.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi 
п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення 
про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», у зв’язку з чим:

- Машковцева Сергiя Вячеславовича, який володiє часткою у статутно-
му капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена 
Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу об-
рано на посаду до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт з 
питань корпоративного управлiння, головний юрисконсульт, голова Нагля-
дової ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» особа є 
акцiонером Товариства.

- Прищепу Василя Михайловича, який володiє часткою у статутному 
капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена 
Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу об-
рано на посаду до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: вiйськовий пенсiонер, за-
ступник директора департаменту з економiчної безпеки, член наглядової 

ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» особа є 
акцiонером Товариства.

- Романенка Миколу Володимировича, який володiє часткою у статутно-
му капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена 
Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу об-
рано на посаду до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, провiдний 
юрисконсульт, член наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради 
ПАТ  «Завод МГТ» особа є акцiонером Товариства.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на вико-
нання п.12.2 Статуту прийнято рiшення про припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим припинено повноваження:

- Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» Герасименко Ганни 
Станiславiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» 
в розмiрi 0,000001%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

- члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Линди Свiтлани Iванiвни, 
яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 
0,000126%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

- члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Ткачука Юрiя Петровича, 
який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 
0,000126%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу 
Ревiзiйної комiсiї. Строк, протягом якого зазначені вище особи перебували 
на посадi складає 3 роки.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi 
п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з при-
пиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї, прийнято рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим:

- Герасименко Ганну Станiславiвну, яка володiє часткою у статутному 
капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову 
особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї. 

- Линду Свiтлану Iванiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi 
ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126 % обрано на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, 
що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу об-
рано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: начальник бюро бюджетування та контролю, член 
Ревiзiйної комiсiї.

- Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному капiталi 
ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126 % обрано на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, 
що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу об-
рано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, член Ревiзiйної комiсiї, радник.

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 Зима Алiна Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

йович, Нємая Бронiслава Хаїмiвна. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Повноваження згiдно Статуту. Винагороди в 
ПАТ «САТП-0904» не отримують. 

2. Припинити повноваження Ревізійної комісії в зв'язку з закiнченням 
строку:

Голова Ревізійної комісії – Пісной Яків Григорович; члени Ревізійної комі-
сії: Гринько Олег Миколайович, Побережна Альона Валерiївна. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Повноваження 
згiдно Статуту. Винагороди за роботу в ревкомісії не отримують.

3. Обрати Наглядову раду в складі: Голова Наглядової ради - Хрущ 
Оксана Вiкторiвна; члени Наглядової ради: Плохих Юрiй Ерієвич, Бєлкiна 
Iрина Едуардівна, Плохiх Валерiй Ерійович, Лєпьошкiн Семен Васильович. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Повно-

важення згiдно Статуту. Винагороди в ПАТ «САТП-0904» не отримують. 
4. Обрати Ревізійну комісію в складі: Голова ревкомісії - Пирог Ольга Ві-

кторівна; члени Ревізійної комісії: Пiсковець Олександр Анатолійович, По-
бережна Альона Валеріївна. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Повноваження згiдно Статуту. Винагороди за 
роботу в ревкомісії не отримують.

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

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

2. Т.в.о. генерального директора _________ 
(підпис)

Я.Г. Пісной 

М.П. 31.03.2017
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне товари-
Ство «центральний унIвермаГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01562349
3. Місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, покровська пло-

ща, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 22-35-15, (0542) 22-35-15
5. Електронна поштова адреса: zat_01562349@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://01562349.emitents.org
7. Вид особливої інформації: відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або суду.

ІІ. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», що відбулись 31.03.2017 року 
(протокол №1/2017 від 31.03.2017 року) прийнято рішення про припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» 
шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». «ЗА» прийняття зазначеного рі-
шення проголосувало — 53 776 голосів, або 99,985126% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій, «ПРОТИ» — 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, 
«УТРИМАЛОСЬ» — 8 голосів, або 0,014874% голосів акціонерів, які зареєстру-
валися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Причиною прийняття зазначеного рішення стала необхідність зменшення адмі-
ністративних витрат, пов`язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової 
форми, як акціонерне товариство та покращення оперативності управління то-
вариством. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» все його майно, права та обов’язки, які йому 
належать, переходять до його правонаступника — ТОВАРИСТВА З ДОДАТКО-
ВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». Роз-
мір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», що створюється шляхом перетво-
рення (на дату його створення) дорівнюватиме розміру статутного капіталу 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», 
що припиняється шляхом перетворення, зменшеному на загальну номінальну 
вартість акцій, що не підлягають обміну. Не підлягатимуть обміну акції ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», вику-
плені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товари-
ства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства». Таким чином, розмір статутного 
капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» буде дорівнювати розміру статутного капіталу 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» 
та складатиме — 3 123 188 (три мільйони сто двадцять три тисячі сто вісімдесят 
вісім) гривень 00 копійок.

Затверджено наступний порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» на частки в статут-
ному капіталі правонаступника — ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ»: Всі акціонери (їх 
правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРМАГ», акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасни-
ками) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» буде містити відо-
мості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки кожного 
засновника (учасника) станом на день його затвердження. Розподіл часток ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРМАГ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, 
що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» конвертуються в частки 
правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМ-
СЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» з коефіцієнтом 1 та розподіляються се-
ред його учасників із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». При здійсненні обміну розмір частки 
учасника у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю пови-
нен дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, які належали 
йому у статутному капіталі акціонерного товариства, на дату затвердження 
установчих документів товариства, що створюється в результаті перетворення. 
З дати державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» його учасникам будуть ви-
даватись відповідні свідоцтва про володіння частками у статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». Видача буде здійснюватись за місцезнаходженням 
цього Товариства у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин. 
Свідоцтва про володіння часткою видаються на весь розмір статутного капіталу. 
Термін отримання свідоцтва про володіння частками необмежений.

ІІІ. 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  н.в. Черних

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 03.04.2017 року

 (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «центральний унIвермаГ»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СантехКомплеКт»

(код Єдрпоу 20038832)
повідомляє, про зміни до порядку денного Загальних зборів 

акціонерів, що відбудуться 
25 квітня 2017 року о 12:00 годині 

за адресою: україна,04073, місто Київ, вул. Куренівська,16-а в на-
радчій кімнаті

Оголошення опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №53 від 
20 березня 2017 р. стр. 68-69 та газеті «Дивіденди-Столиця» №5-6 
(867-868) від 20 березня 2017р. стр.2

проеКт порядКу денноГо до рІЧних ЗаГальних ЗборІв 
аКцІонерІв

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради. 

16. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства шляхом ку-
мулятивного голосування».

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

18. Зміна юридичної адреси місцезнаходження ПрАТ «САНТЕХКОМП-
ЛЕКТ на адресу: м. Київ, вул. Куренівська, 16а.»

Генеральний директор ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченко о.м.

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 то-

вариСтво «веКтор банК». 2. Код за ЄДРПОУ: 39037656. 3. Міс-
цезнаходження: 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 ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
29.03.2017 р. згiдно з Наказом № 72-К вiд 29.03.2017 р. звiльнено з по-

сади виконуючого обов’язки Голови Спостережної Ради – Члена Спосте-
режної Ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Ревуцького Володимира Васильовича 
за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Ревуцький В.В. на 
посадi перебувала з 13.05.2015 р. Часткою в статутному капiталi та акцiями 
ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 
Замiсть Ревуцького В.В. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

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» Са-
вельєва А.М. 30.03.2017

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 4 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
"харКIвопт"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

01882918

3. Місцезнаходження емітента 61124 Харкiвська обл., мiсто Харкiв 
вулиця Матросова, будинок 8-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kharkivopt@ft.net.ua

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

http://kharkovopt.cvetmet.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова Наглядової ради Стерiна Олена Валентинiвна 
(паспорт: серiя МК номер 245435 виданий Червонозаводським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 01.11.1996р.) припинено повноважен-
ня 30.03.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 30.03.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 94,3738% (146689 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2014 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Стерiна Олена Валентинiвна 
(паспорт: серiя МК номер 245435 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 01.11.1996р.) обрано на посаду 30.03.2017р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 30.03.2017р.) з числа 
обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 1 рiк. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 94,3738% (146689 шт.). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «Харкiвопт». 

Посадова особа Член Наглядової ради Стерiна Катерина Вячеславiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 187010 Київським РВ ХМУ ГУМВС України в 
Харкiвськiй областi, 09.10.2011р.) припинено повноваження 30.03.2017 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
30.03.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0006% (1 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 30.04.2014 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стерiна Катерина Вячеславiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 187010 Київським РВ ХМУ ГУМВС України в 
Харкiвськiй областi, 09.10.2011р.) обрано на посаду 30.03.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.03.2017р.), термiном на 1 рiк. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0006% (1 шт.). Непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посади: Член Наглядової ради ПрАТ «Харкiвопт». 

Посадова особа Член Наглядової ради Стерiн Вячеслав Леонiдович 
(паспорт: серiя МК номер 702675 виданий 1МВМ Жовтневого РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 04.02.1998 р.) обрано на посаду 
30.03.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.03.2017р.), 
термiном на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0006% 
(1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: старший викладач ХНУРЕ, 
заступник директора ТДВ «Харкiвкольормет». 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Волощук Лариса Миколаївна (пас-
порт: серiя МК номер 763219 виданий Московським МВ ХМУУМВС України в 
Харкiвськiй областi, 20.02.1998р.) припинено повноваження 30.03.2017р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.03.2017р.) у 
зв’язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.03.2013 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Волощук Лариса Миколаївна 
(паспорт: серiя МК номер 763219 виданий Московським МВ ХМУУМВС 
України в Харкiвськiй областi, 20.02.1998р.) обрано на посаду 30.03.2017р. 
рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 30.03.2017р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї, термiном на 5 
рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ТДВ «Харкiвкольормет». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бiлов Сергiй Анатолiйович (пас-
порт: серiя МК номер 039599 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.12.1995р.) припинено повноваження 30.03.2017 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
30.03.2017р.) у зв’язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 27.03.2013 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бiлов Сергiй Анатолiйович (пас-
порт: серiя МК номер 039599 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.12.1995р.) обрано на посаду 22.03.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 22.03.2017р.), термiном на 5 рокiв. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посади: менеджер ТДВ «Харкiвкольормет», начальник вiддiлу збу-
ту ТДВ «Харкiвкольормет». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Новiкова Ганна Вячеславiвна (пас-
порт: серiя МН номер 369110 виданий Роганським селищним вiддiленням 
мiлiцiї УМВСУ в Харкiвськiй областi, 15.03.2002 р.) обрано на посаду 
30.03.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.03.2017р.), 
термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала посади: iнспектор ВК - секретар ПрАТ «Харкiвопт».

Генеральний директор ____________ брик наталiя Сергiївна

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 то-
вариСтво "науКово-тех-
нIЧний центр "Iнформа-
цIйнI СиСтеми"

2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, м.Кременчук, проспект СВОБО-

ДИ, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0536)741386 (0536)796130
5. Електронна поштова адреса ntc@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.is-ntc.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. текст повідомлення
28 березня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято 

рiшення про виплату дивiдендiв, встановлено дату складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату 
дивiдендiв – 28 березня 2017 року.

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв  – 18.04.2017р.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв – 101017,42 грн. 

Строк виплати дивiдендiв – з 12.05.2017 року по 25.08.2017 року. 
Способ виплати дивiдендiв - через депозитарну установу.
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в 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 Оксак Олег Iванович
Голова Правлiння-директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.03.2017
(дата)

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



№64, 4 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

65

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

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

1. Повне найменування емітента: публІЧне аКцІонерне 
товариСтво «новоКаховСьКий Завод плав-
лених СирІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м.  Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-31-66
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

29.03.2017 р., загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Новокаховський за-
вод плавлених сирів» (далi - товариство), було прийнято рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi на суму 
понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
товариства, в тому числi: генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, 
договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, банкiвської 
гарантiї, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв купiвлi-
продажу майна, договорiв пiдряду, договорiв вiдступлення права вимоги та 
переведення боргу, договорiв оренди та будь-яких iнших договорiв, та до-
даткових угод до договорiв, за якими товариство виступає будь-якою iз 
сторiн. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не може перевищувати 400000 
тис. грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 73583 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 543,6038%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
178249164 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах - 156168789 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення - 156168789 шт., «проти» - 0 шт.

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 пат «нКЗпС» тищенко в.І. 29.03.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

публIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"тиСменицяГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 Тисмениця Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03436 21255 03436 21455

5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

№ 
з/п

дата 
прий-
няття 

рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 29.03.2017 29300 27050 108.32
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на 
укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення договорiв на: 
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 29 300 000,00 грн. 
(двадцять дев’ять мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок);
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних 
зборах акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку 
денного голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за" 57,84% акцiонерiв; 
"проти" 0% акцiонерiв.
2 29.03.2017 29300 27050 108.32
Зміст інформації:

Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення 
договорiв на:
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 29 300 000,00 
грн. (двадцять дев’ять мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок);
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 
акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку денного 
голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за" 57,84% акцiонерiв; "проти" 0% 
акцiонерiв.
3 29.03.2017 62300 27050 230.31
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення 
договорiв на: 
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю  
62 300 000,00 грн. (шiстдесят два мiльйони триста тисяч гривень 00 копiйок);
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 
акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку денного 
голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за" 57,84% акцiонерiв; "проти" 0% 
акцiонерiв.
4 29.03.2017 2300 27050 8.5
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення договорiв на: 
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гранич-
ною сукупною вартiстю 2 300 000,00 грн. (два мiльйони триста тисяч гри-
вень 00 копiйок).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 
акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку ден-
ного голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за" 57,84% акцiонерiв; "проти" 
0% акцiонерiв.

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 Вiтюк В.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.03
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

57

2. ПРАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 54
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 10
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 66
5. ПРАТ АВТОКОЛОНА-2250 44
6. ПАТ АВТОКРАЗ 30
7. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-16357 44
8. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 66
9. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 11

10. ПРАТ АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 47
11. ПАТ АСКОЛЬД 33
12. АТ БАНКОМЗВ’ЯЗОК 4
13. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА 

ПОЛІКЛІНІКА
47

14. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА 
ПОЛІКЛІНІКА

48

15. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ

21

16. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 57
17. ТОВ БІНАЙС 17
18. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12
19. ПРАТ БУДІВНИЧИЙ 4
20. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-2020 55
21. ПАТ ВАРЯГ-СЕРВІС 59
22. ПАТ ВЕКТОР БАНК 63
23. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 57
24. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 9
25. ПРАТ ВОЛИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 50
26. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 45
27. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 47
28. ПАТ ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 
40

29. ПРАТ ДЕРЕВО-МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД 54
30. ПРАТ ДЖЕРЕЛА МІЖГІР’Я 32
31. ПАТ ДІБРОВА 17
32. ПРАТ ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС 41
33. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 10

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво "авIаКом-
панIя КонСтанта"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.

Блакитна,буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-787-33-67
5. Електронна поштова адреса horta@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

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

II. текст повідомлення
29.03.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Авiакомпанiя Константа» було прийнято рiшення на пiдставi ч. 3 
ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо надати згоду 
на вчинення ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» в особi Генерального директо-
ра протягом 2017 року значних правочинiв, цiна/вартiсть майна, робiт, або 
послуг, що є їх предметом, не перевищує 5 000 000,00 грн. (п’ять мiльйонiв 
гривень, 00 коп.), характер правочинiв - правочини, предметом яких є при-
дбання товарiв, робiт, послуг. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв не пе-
ревищує 5 000 000,00 грн. (п’ять мiльйонiв гривень, 00 коп.). Вартiсть активiв 
ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк складає 4665000,00 грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Кон-
станта « 107,18%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9336704, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 9336642, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
9336642, «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 Таланов Андрiй Олексiйович
Генеральний директор

30.03.2017

Додаток до оголошення приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «новоКаховСьКий Завод СилІКат-
ноЇ цеГли» (ЄДРПОУ 05520359) у номері № 49 від 14.03.2017 «бю-
летень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку»:

10. Затвердження у новій редакції положень «Про загальні збори», 
«Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комі-
сію». 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради на підставі його заяви про вихід із складу Наглядової 
ради. 

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради.
13. Обрання та затвредження голови Наглядової ради.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://nk-tsegla.in.ua

Довідки за тел.:0 (5549) 4-51-32     директор прат «нК ЗСц» С.м.Сліпий

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента публIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"аКцIонерний 
КомерцIйний банК 
"КонКорд"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://concord.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (прото-

кол вiд 30.03.2017) про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: внесення змiн 
до Кредитного договору № 50.00.000204 вiд 21.09.2015 щодо збiльшення 
вiдновлюваної кредитної лiнiї ТОВ «ПРОКАРД» з лiмiтом кредитування  
16 000 тис. грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ПРОКАРД» (код ЄДРПОУ 34513467, 49000, мiсто Днiпро, вул. Бригадна, 
буд. 11, оф. 68) заiнтересоване у вчиненнi товариством правочину, оскiльки 
член наглядової ради Сосєдка Юлiя Вiлiївна, яка володiє 41,9355% акцiй 
Банку є єдиним власником ТОВ «ПРОКАРД». Сума коштiв, що є предме-
том правочину: 16 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 387 417 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4,13%.

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 Савченко Михайло Олександрович
Т.в.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
34. ПАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 13
35. ПАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 13
36. ПАТ ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ 21
37. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 26
38. ПАТ ЕЛМІЗ 9
39. ПАТ ЕЛМІЗ 53
40. ПРАТ ЕРА 15
41. ПРАТ ЕФЕКТ 54
42. ПРАТ ЄМИЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 33
43. ПРАТ ЖЕСТ 37
44. ПРАТ ЖЕСТ 37
45. ПАТ ЖИТОМИРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11854
61

46. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 59
47. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 62
48. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 40
49. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 45
50. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 21
51. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 25
52. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 58
53. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 50
54. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 59
55. ПРАТ ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ 58
56. ПАТ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» 27
57. ПРАТ ІБК «АВАНТАЖ» 35
58. ПРАТ ІБК «АВАНТАЖ» 39
59. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
60

60. ПАТ ІДЕЯ БАНК 24
61. ПРАТ ІЛЛІЧ-СТАЛЬ 20
62. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР МАСТИЛЬНОГО 

І ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ
43

63. АТЗТ ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР «ДРУЖБА» 45
64. ПРАТ ІНФОРЕСУРС АГ 45
65. ПРАТ КАГМА 59
66. ПРАТ КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ 17
67. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 28
68. ПАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
6

69. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 35
70. ПАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 42
71. ПАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 42
72. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» 55
73. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК АКОРДБАНК 53
74. ПРАТ КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ 40
75. ПРАТ КОРДОН 42
76. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 15
77. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 56
78. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 5
79. ПРАТ ЛИСЯНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
8

80. ПРАТ ЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
10701

32

81. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП 24654 43
82. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 43
83. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКЕ 35
84. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКЕ 36
85. ПАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІМЕНІ В.БОЖЕНКА 7
86. ПРАТ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» 45
87. ПАТ МЕТАЛУРГМАШ 48
88. ПАТ МЕТАЛУРГМАШ 50
89. ПРАТ М-ІНВЕСТ 46
90. АТ МІСТО БАНК 12
91. АТ МІСТО БАНК 14
92. ПАТ МОТОР СІЧ 23
93. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 31
94. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ»
56

95. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ»

64

96. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 3
97. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 52
98. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 65
99. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 66

100. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-
ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ

16

101. ПРАТ ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ 11
102. ПРАТ ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ 12
103. ПРАТ ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ 53
104. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 24
105. ПРАТ ПАЛЯНИЦЯ 35
106. ПРАТ ПВНДКТІ «УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ» 38
107. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №132 50
108. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №171 22
109. ПАТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ 39
110. ПАТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ 40
111. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ВІННИЦЯГАЗ»
51

112. ПРАТ ПОЛІССЯ 3
113. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 19
114. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 37
115. ПРАТ ПРИВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 40
116. ПРАТ ПРОДТОРГСЕРВІС 32
117. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 13
118. ДП САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ 16
119. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ОМЕГА»
44

120. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 63
121. ПРАТ СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 59
122. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕХАНІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

КОЛОНА №6 УКРХМІЛЬБУД
43

123. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕХАНІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
КОЛОНА №6 УКРХМІЛЬБУД

44

124. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕХАНІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
КОЛОНА №6 УКРХМІЛЬБУД

44

125. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 0904

61

126. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 3
127. ПРАТ СТЕЛСА 56
128. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» 21
129. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО 14
130. ПРАТ СТРУМ 39
131. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 21
132. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА МЕДТЕХНІКА 26
133. ПРАТ ТЕТІС 60
134. ТОВ ТЕХРЕСУРСИ 20
135. ТОВ ТЕХРЕСУРСИ 20
136. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 34
137. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 57
138. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 65
139. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 36
140. ПАТ ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШДЯХБУД-2 8
141. ПАТ ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШДЯХБУД-2 56
142. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» 54
143. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 31
144. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 52
145. ПАТ УКРСОЦБАНК 22
146. ПАТ УКРСОЦБАНК 22
147. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

КОМПЛЕКТУВАННЯ
24

148. ПРАТ ФІНАНС КАПІТАЛ АМ 40
149. ПРАТ ФЛАС 45
150. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» 41
151. ПРАТ ХАРКІВОПТ 64
152. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 11 9
153. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 44
154. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

41

155. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 44
156. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 18
157. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 59
158. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 63
159. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗ 15
160. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗ 31
161. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499
60

162. ТОВ Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ 58
163. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПМК №182 53
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17064
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
03.04.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


