
№82 (2835) 30.04.2018 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУ-
РЯКОРАДГОСП».

2. Код за ЄДРПОУ – 00385922.
3. Місцезнаходження - 09310, Київська область, Володарський р-н, 

с.  Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04569) 5-79-96, (04569) 5-79-96.
5. Електронна поштова адреса - gpbr@gals-agro.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/site/00385922/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 25.04.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: загальні збори акціонерів Товариства; Відомості щодо право-
чинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - одержання Товариством креди-
тів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банків-
ських продуктів/послуг в банківських установах; - передача майна (майнових 

прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забез-
печення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/
або будь – яких третіх осіб; - купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, 
відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг май-
на; - інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно ви-
ступає однією із сторін; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть пред-
метом правочину, визначена на дату прийняття рішення: зазначається у разі 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; Гра-
нична сукупність вартості правочинів: 125 460 тис. грн.; Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 125 460 тис. грн.; Спів-
відношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 683 (вісім мільйонів шістсот вісім-
десят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 8 000 683 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят три) штук; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
8 000 683 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят три) штук; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

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

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

2. Директор   Мозговий Володимир Миколайович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  30.04.2018
  (дата)

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

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУ-
РЯКОРАДГОСП».

2. Код за ЄДРПОУ -00385922.
3. Місцезнаходження - 09310 , Київська область, Володарський р-н, 

с. Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна. 
4. Міжміський код, телефон та факс -(04569) 5-79-96, (04569) 5-79-96.
5. Електронна поштова адреса- gpbr@gals-agro.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації - https://smida.gov.ua/site/00385922/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «ГОРОДИЩЕ-

ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 26.04.2018 року. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2018 засідання Наглядо-
вої ради ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 
26.04.2018 року. Кравчук Сергій Дмитрович обрано на посаду Голова На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор 
СТОВ «Цукровик». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Голова Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Това-
риства - ТОВ «Галс Агро».

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

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

2. Директор   Мозговий Володимир Миколайович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  30.04.2018
  (дата)
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЯСИНIВСЬКИЙ 
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД», 
00191035, 85300 Донецька об-
ласть д/в м. Покровськ 
вул. Торгiвельна, буд. 106А, 
(06232) 22650

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

29.04.2018 р.

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

http://yakhz.donetsksteel.com/

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

Приватне акцiонерне 
товаритство «КПМГ Аудит», 
31032100

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори 
(розділ 
заповню-
ється у 
випадку, 
якщо 
емітент 
- акціонер-
не 
товари-
ство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.07.2017
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Звiт голови Правлiння про результати фiнансово - господар-
ської дiяльностi Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту голови Правлiння.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2014-
2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками 
перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 
2014-2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2014-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення по-
рядку покриття збиткiв) Товариства за 2014 -2016 роки з ураху-
ванням вимог, передбачених законом.
7. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рiшень, прийнятих Наглядовою радою 
Товариства.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства.
10. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень 
Товариства.
11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради То-
вариства.
12. Про обрання Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз 
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх 
винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цих договорiв вiд iменi Товариства.
14. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх 
пiдписання вiд iменi Товариства.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
18. Про схвалення договорiв, укладених з банками.
19. Про укладання з банками договорiв, про внесення змiн i 
доповнень в ранiше укладенi з банками договори.
Жодних пропозицiй до порядку денного не надходило.
ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ:
За першим питанням ПОРЯДКУ денного:
1. Обрати Долгу Оксану Русланiвну - головою лiчильної комiсiї 
загальних зборiв Товариства, Живуна Володимира Павловича 
та Кремень Марину Юрiївну - членами лiчильної комiсiї загаль-
них зборiв Товариства. Повноваження лiчильної комiсiї вважа-
ти припиненими пiсля розгляду та пiдрахунку голосiв з усiх пи-
тань порядку денного.
За другим питанням порядку денного:
2. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово 
- господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, 
2016 рiк.
За третiм питанням ПОРЯДКУ денного:
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, 
2015 рiк, 2016 рiк.
За четвертим питанням порядку денного:

4. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
пiдсумками перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi То-
вариства за 2014 рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За п'ятим питанням порядку денного:
5. Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, за 
2016 рiк.
За шостим питанням порядку денного:
6.1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по результа-
там дiяльностi Товариства за 2014 рiк розподiл прибутку Това-
риства за 2014 рiк не здiйснювати. Збиток Товариства по ре-
зультатам дiяльностi за 2014 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
6.2. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по результа-
там дiяльностi Товариства за 2015 рiк розподiл прибутку Това-
риства за 2015 рiк не здiйснювати. Збиток Товариства по ре-
зультатам дiяльностi за 2015 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
6.3. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по результа-
там дiяльностi Товариства за 2016 рiк розподiл прибутку Това-
риства за 2016 рiк не здiйснювати. Збиток Товариства по ре-
зультатам дiяльностi за 2016 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
За сьомим питанням порядку денного:
7. Змiнити та затвердити наступне мiсцезнаходження (адресу) 
Товариства: Україна, 85300, Донецька область, мiсто По-
кровськ, вулиця Торгiвельна, будинок 106 А.
За восьмим питанням порядку денного:
8. Затвердити рiшення, прийняте Наглядовою радою Товари-
ства вiд 10 квiтня протокол № 3/17 щодо обрання Голови та 
членiв Правлiння Товариства.
За дев'ятим питанням порядку денного:
9. Внести змiни та доповнення до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Ясинiвський коксохiмiчний завод» 
шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову 
редакцiю Статуту Товариства. Доручити Головi Правлiння То-
вариства - Кузьмичову Леонiду Леонiдовичу пiдписати щойно 
затверджену нову редакцiю Статуту та забезпечити її держав-
ну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку, в 
тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi.
За десятим питанням порядку денного:
10. Внести змiни та доповнення до наступних внутрiшнiх положень 
Товариства, шляхом викладення їх в новiй редакцiї: Положення 
про Загальнi збори Товариства; Положення про Наглядову раду 
Товариства; Положення про Ревiзiйну комiсiю; Положення про 
Правлiння Товариства; Положення про порядок затвердження 
значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є 
заiнтересованiсть; Положення про порядок викупу розмiщених 
ним акцiй та про порядок вчинення дiї його акцiонерами у випадку 
придбання ними контрольного пакету акцiй. Затвердити зазначенi 
новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства. Доручити головi 
Правлiння Товариства - Кузьмичову Леонiду Леонiдовичу пiдписати 
щойно затвердженi новi редакцiї Положення про Загальнi збори 
Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Поло-
ження про Правлiння Товариства; Положення про порядок затвер-
дження значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є 
заiнтересованiсть; Положення про порядок викупу розмiщених 
ним акцiй та про порядок вчинення дiї його акцiонерами у випадку 
придбання ними контрольного пакету акцiй.
За одинадцятим питанням порядку денного:
11. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства.
За дванадцятим питанням порядку денного:
12. Перелiк кандидатiв, обраних до складу Наглядової ради 
Товариства: Давидзон Олексiй Романович, Чернiкова Тетяна 
Олександрiвна, Биковський Станiслав Миколайович, Бонда-
ренко Артем Миколайович, Скаженик Юлiя Борисiвна.
Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сфор-
мованою.
За тринадцятим питанням порядку денного:
13. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову 
форму договору), яiсi укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства 
на затверджених умовах, голову Правлiння Товариства - Кузь-
мичова Леонiда Леонiдовича.
За чотирнадцятим питанням порядку денного:
14. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства: Мiкули Ольги Павлiвни - голови Ревiзiйної комiсiї, Мороз 
Людмили Миколаївни, Пономаренко Дмитра Вячеславовича - 
членiв Ревiзiйної комiсiї.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯСИНIВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД»
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За п'ятнадцятим питанням ПОРЯДКУ денного:
15. Перелiк кандидатiв, обраних до складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства: Мiкула Ольга Павлiвна, Аркад'єва Катерина 
Олександрiвна, Давидова Iрина Валерiївна.
Члени Ревiзiйної комiсiї є обраними, а Ревiзiйна комiсiя є сфор-
мованою.
За шiстнадцятим питанням порядку денного:
16. Затвердити умови договору (типову форму договору), що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вста-
новити виконання обов'язкiв членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за договором на безоплатнiй основi. Уповноважити голову 
Правлiння Товариства Кузьмичова Леонiда Леонiдовича 
пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на 
затверджених умовах вiд iменi Товариства.
За сiмнадцятим питанням ПОРЯДКУ денного:
17. А) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися ПАТ «ЯКХЗ» у ходi поточної господарської 
дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, тобто до 25.07.2018 року включно:
- характер правочинiв - продаж та/або купiвля майна, гранична 
сукупна вартiсть правочинiв 5 000 000 000 гривень.
Б) На пiдставi ч.Зст.70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» попере-
дньо схвалити укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» 
(далi - «Банк») значних правочинiв (вартiсть яких перевищува-
тиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться по-
тягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв, а саме 
угод, направлених на:
- внесення будь-яких змiн та доповнень:
а) до Iпотечного договору, посвiдченого приватним нотарiусом 
Макiївського мiського нотарiального округу Сiлаковою I.С. 
07.12.2012 за реєстровим № 1990 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з урахуванням додаткової 
угоди № 1, посвiдченої 08.10.2013 приватним нотарiусом 
Сiлаковою I.С. за реєстровим номером 1193, договору про вне-
сення змiн № 2, посвiдченого 31.07.2014 приватним нотарiусом 
Сiлаковою I.С. за реєстровим номером 937, договору про вне-
сення змiн № 3, посвiдченого 30.01.2015 приватним нотарiусом 
Сiлаковою I.С. за реєстровим номером 476, договору про вне-
сення змiн № 4, посвiдченого 29.12.2015 приватним нотарiусом 
Рубльовою К.О. за реєстровим номером 1758, договору про 
внесення змiн № 5, посвiдченого 30.11.2016 приватним 
нотарiусом Морозовою С.В. за реєстровим номером 5070);
б) до договору поруки вiд 12.12.2012 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з урахуванням додаткової 
угоди № 1 вiд 01.10.2013, договорiв про внесення змiн № 2 вiд 
31.07.2014, № 3 вiд 30.01.2015, № 4 вiд 29.12.2015, № 5 вiд 
30.11.2016);
в) до договору застави вiд 04.06.2013 (з урахуванням всiх змiн 
i доповнень до нього, в тому числi з урахуванням додаткової 
угоди № 1 вiд 01.10.2013, договорiв про внесення змiн № 2 вiд 
31.07.2014, № 3 вiд 30.01.2015, № 4 вiд 29.12.2015, № 5 вiд 
30.11.2016)
укладених мiж Банком та Товариством в якостi забезпечення 
виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 
(надалi - ПрАТ «ДМЗ») за Договором про вiдкриття кредитної 
лiнiї номер 37- Н/12/66/ЮО вiд 07.12.2012, з усiма змiнами i до-
повненнями до нього, укладеними протягом строку його дiї, в 
тому числi, але не виключно, iз урахуванням Додаткових угод: 
№ 1 вiд 11.12.2012, № 2 вiд 12.12.2012, № 3 вiд 13.12.2012, № 4 
вiд 04.06.2013, № 5 вiд 01.10.2013, № б вiд 31.07.2014, № 7 вiд 
29.08.2014, № 8 вiд 30.09.2014, № 9 вiд 30.09.2014, № 10 вiд 
30.09.2014, № 11 вiд 30.01.2015, № 12 вiд 30.01.2015, № 13 вiд 
27.02.2015, № 14 вiд 29.04.2015, № 15 вiд 29.05.2015, № 16 вiд 
30.06.2015, № 17 вiд 29.12.2015, № 18 вiд 01.02.2016, № 19 вiд 
31.03.2016, № 20 вiд 30.11.2016, № 21 вiд 14.06.2017. При цьо-
му загальна гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не по-
винна перевищувати суму 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мiльярдiв 
гривень 00 копiйок) або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, роз-
рахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України 
станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
внесення будь-яких змiн та доповнень:
а) до договору застави вiд 23.07.2013 (з урахуванням всiх змiн 
i доповнень до нього, в тому числi з урахуванням договорiв про 
внесення змiн та доповнень вiд 29.04.2015, вiд 30.11.2016, вiд 
28.04.2016);
б) до договору поруки вiд 23.07.2013 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з урахуванням договорiв про 
внесення змiн та доповнень вiд 29.04.2015, вiд 28.04.2016, вiд 
30.11.2016);

укладених мiж Банком та Товариством в якостi забезпечення 
виконання зобов'язань ПрАТ «ДМЗ» за Договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї № 16-Н/13/66/КЛ-КБ вiд «23» липня 2013 року, з 
усiма змiнами i доповненнями до нього, укладеними протягом 
строку його дiї. В тому числi, але не виключно, iз урахуванням 
Додаткової угоди № 17 вiд 30.09.2014, Додаткової угоди № 25 
вiд 29.04.2015, Договору про внесення змiн та доповнень № 28 
вiд 28.04.2016, Договору про внесення змiн та доповнень № 42 
вiд 30.11.2016. При цьому загальна гранична сукупна вартiсть 
таких правочинiв не повинна перевищувати суму 5 000 000 
000,00 грн. (п'ять мiльярдiв гривень 00 копiйок) або еквiвалент 
цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України станом на день укладення 
вiдповiдного/их договору/iв. Уповноважити Наглядову раду То-
вариства приймати рiшення щодо укладання таких правочинiв 
та визначення їх умов (з урахуванням викладених вище рiшень), 
також уповноважити Голову Правлiння (або iншу особу, уповно-
важену на це довiренiстю, виданою головою Правлiння), на 
укладання та пiдписання усiх вищезазначених значних 
правочинiв i пов'язаних з ними документiв (на умовах, викладе-
них у вiдповiдному протоколi Наглядової ради Товариства).
За вiсiмнадцятим питанням порядку денного:
18.1) Схвалити та погодити наступнi договори:
а) Схвалити та погодити наступнi договори, укладенi мiж Това-
риством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалi - Банк) в якостi забезпе-
чення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗА-
ВОД» (надалi - ПрАТ «ДМЗ») перед Банком за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї номер 37-Н/12/66/IОО вiд 07,12.2012:
-Договiр поруки б/н вiд 12.12.2012 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з урахуванням додаткової 
угоди №1 вiд 01.10.2013, договорiв про внесення змiн №2 вiд 
31.07.2014, №3 вiд 30.01.2015, №4 вiд 29.12.2015, №5 вiд 
30.11.2016),
-Договiр застави б/н вiд 04.06.2013 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з урахуванням додаткової 
угоди №1 вiд 01.10.2013, договорiв про внесення змiн №2 вiд 
31.07.2014, №3 вiд 30.01.2015, №4 вiд 29.12.2015, №5 вiд 
30.11.2016),
-Iпотечний договiр, посвiдчений приватним нотарiусом 
Макiївського мiського нотарiального округу Сiлаковою I.С. 
07.12.2012 за реєстровим № 1990 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, посвiдчених приватним нотарiусом 
Сiлаковою I.С., в тому числi з урахуванням додаткової угоди 
№1 вiд 08.10.2013, договорiв про внесення змiн №2 вiд 
31.07.2014, №3 вiд 30.01.2015, №4 вiд 29.12.2015, №5 вiд 
30.11.2016),
б) Схвалити та погодити наступнi договори, укладенi мiж Това-
риством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалi - Банк) в якостi забезпе-
чення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗА-
ВОД» (надалi - ПрАТ «ДМЗ») перед Банком за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї № 16-Н/13/66/КЛ-КБ вiд «23» липня 
2013 року:
- Договiр поруки б/н вiд 23.07.2013 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з урахуванням договорiв про 
внесення змiн та доповнень вiд 29.04.2015, вiд 28.04.2016, вiд 
30.11.2016),
- Договiр застави б/н вiд 23.07.2013 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з урахуванням договорiв про 
внесення змiн та доповнень вiд 29.04.2015, вiд 28.04.2016, вiд 
30.11.2016).
За дев'ятнадцятим питанням порядку денного:
19. 1) Внести змiни до Iпотечного договору, посвiдченого приват-
ним нотарiусом Макiївського мiського нотарiального округу 
Сiлаковою I.С. 07.12,2012 за реєстровим № 1990 (з урахуванням 
всiх змiн i доповнень до нього), до договору поруки вiд 12.12.2012 
(з урахуванням всiх змiн i доповнень до нього), до договору за-
стави вiд 04.06.2013 (з урахуванням всiх змiн i доповнень до ньо-
го) (вказанi договори укладенi Товариством в якостi забезпечен-
ня виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 
(надалi - ПрАТ «ДМЗ») перед ПАТ «СБЕРБАНК» (надалi - Банк) 
за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї номер 37-Н/12/66/ЮО 
вiд 07.12.2012 (надалi - Кредитний договiр 1)) - у вiдповiдностi до 
проектiв договорiв про внесення змiн, якi викладенi в додатках 
до цього Протоколу, а також у зв'язку iз внесенням наступних 
змiн в умови Кредитного договору 1:
а) встановлення Додатковою угодою № 21 вiд 14.06.2017 року 
в перiод з 07.04.2016 i до 07.09.2017 року наступного графiку 
оплати процентiв:
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Дата сплати процентiв - Сума платежу, не менш нiж, доларiв 
США:
07.04.2016 - 150 000,00; 07.05.2016 - 150 000,00; 07.06.2016 - 
150 000,00; 07.07.2016 - 150 000,00; 07.08.2016 - 150 000,00; 
07.09.2016 - 150 000,00; 07.10.2016 - 160 000,00; 07.11.2016 - 
160 000,00; 07.12.2016 - 150 000,00; 07.01.2017 - 150 000,00; 
07.02.2017 - 150 000,00; 07.03.2017 - 150 000,00; 07.04.2017 - 
155 000,00; 07.05.2017 - 155 000,00; 07.06.2017 - 150 000,00; 
07.07.2017 - 150 000,00; 07.08.2017 - 150 000,00; 07.09.2017 - 
150 000,00.
У разi, якщо сума сплачених процентiв перевищує суму, вказа-
ну в таблицi, сума процентiв, яка пiдлягає оплатi, зменшується 
на рiзницю мiж фактично сплаченою сумою процентiв та су-
мою процентiв до оплати згiдно таблицi - починаючi з остан-
нього платежу вiдповiдно до порядку оплати процентiв, вказа-
ного в таблицi.
Сума залишку нарахованих процентiв, яка залишилася не-
сплаченою, оплачується 07.09.2017. Починаючи з 07.09.2017 
проценти за користування Кредитом сплачуються в повному 
обсязi.
Б) внесення iнших змiн, зазначених у проектi додаткової угоди 
№ 22 до Кредитного договору 1, яка викладена в додатку до 
цього Протоколу.
2) Внести змiни до договору застави вiд 23.07.2013 (з ураху-
ванням всiх змiн i доповнень до нього), до договору поруки вiд 
23.07.2013 (з урахуванням всiх змiн i доповнень до нього) 
(вказанi договори укладенi Товариством в якостi забезпечення 
виконання зобов'язань ПрАТ «ДМЗ» перед Банком за Догово-
ром про вiдкриття кредитної лiнiї № 16-Н/13/66/КЛ-КБ вiд  
«23» липня 2013 (надалi - Кредитний договiр 2)) - у вiдповiдностi 
до проектiв договорiв про внесення змiн, якi викладенi в до-
датках до цього Протоколу, а також у зв'язку iз внесенням на-
ступних змiн в умови Кредитного договору 2:
а) встановлення останнiм днем дiї Кредитної лiнiї - 07.09.2017 
(включно);
б) встановлення обов'язку ПрАТ «ДМЗ» повернути Банку до 
07.09.2017 року кредит, наданий вiдповiдно до наступних до-
даткових угод до Кредитного договору 2: №29 вiд 18.05.2016; 
№30 вiд 19.05.2016; №31 вiд 20.05.2016; №32 вiд 23.05.2016; 

№33 вiд 24.05.2016; №34 вiд 25.05.2016; №35 вiд 26.05.2016; 
№36 вiд 27.05.2016; №37 вiд 31.05.2016; №38 вiд 01.06.2016; 
№39 вiд 05.07.2016; №40 вiд 26.07.2016 та №41 вiд 
03.08.2016;
в) внесення iнших змiн, - зазначених у проектi договору про 
внесення змiн та доповнень до Кредитного договору 2, який 
викладений в додатку до цього Протоколу.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства (без попередньо-
го погодження з Наглядовою радою Товариства) на укладання 
i пiдписання усiх вищезазначених договорiв/додаткових 
договорiв/договорiв про внесення змiн i пов'язаних з ними 
документiв.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
про-

стими 
акція-

ми

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн. 

 0.00  1500000.00  0.00  15000000.00

Сума виплачених/перерахо-
ваних дивідендів, грн

 0.00  0.00  0.00  0.00

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

 . .  . .  . .  . . 

Опис У груднi 2017 року списана заборгованiсть за нарахованими 
дивiдендами згiдно ст. 257 ЦКУ закiнчення строкiв позовної давностi: 
на простi акцiї - 66852,10грн. на привiлейованi акцiї - 1500000,00грн. 
Заборгованiсть на 31.12.2017 року за нарахованими i не виплачени-
ми дивiдендами на привiлейованi акцiї становить - 4502960,52грн. 
Згiдно п 8.11. Статуту Товариства розмiр дивiдендiв по 
привiлейованих акцiях визначається згiдно проспекту емiсiї, неза-
лежно вiд розмiру одержаного Товариством прибутку у вiдповiдному 
роцi. Вiдповiдно до вищевикладеного, Товариством створенi 
зобов’язання пiд виплату дивiдендiв по привiлейованим акцiям за 
результатами 2017 року у сумi 1 500 000,00 гри.

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство «Подiлля», 
00387039,   с. Колодiївка, Пiдволочиський р-н, Тернопільська, 47844, 03543 
33492  2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018 3. Адреса сторінки в 

мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
www.podillya.afr.net.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс», 22599983

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.6. Інформація 
про дивіденди:За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДIЛЛЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне 
акціонерне товариство «Товстенська агропромтехніка», 00907243, -, 
с.Рожанiвка, Залiщицький, Тернопільська, 48630, (03554) 3-53-54 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 28/04/20183. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

на якій розміщено регулярну річну інформацію: tovste.afr.net.ua 4. Найме-
нування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Ауди-
торська фірма «Консул», 21131551 5. Інформація про загальні збори: 
Збори не проводились.6. Інформація про дивіденди:За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОВСТЕНСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Потуторський деревообробний завод», 14293997, д/в, с. Саран-

чуки, Бережанський, Тернопільська, 47501, (03548) 3-60-52 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://uaparket.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОТУТОРСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «ТЕРНОПIЛЬ-ПЛЕМПОСТАЧ», 21153601, вул. Над ставом, 4, 

м. Тернопiль , 46001, () (0352) 25-09-25 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 28/04/2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: plempoctach.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРНОПIЛЬ-ПЛЕМПОСТАЧ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Київський дослідний ремонтно-механічний завод», 05528421, 
вул. Ушинського, буд. 40, м. Київ, район Солом'янський в м. Київ, 
03151, (044) 241-03-83

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://05528421.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство «Полтавський турбомеханічний завод», 00110792, вулиця 
Зіньківська, будинок 6, м. Полтава, район Київський в м. Полтава, 
область Полтавська, індекс 36014, (0532) 51-14-25.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://old.ptmz.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВНДIКОМПРЕСОРМАш»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Науково-виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш», 
00220434, проспект Курський, буд. 6, м. Суми, район Ковпаківський в 
м. Суми, область Сумська, 40020, (0542) 674-156

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://old.vnii.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «IНВЕС ТИ-
ЦIЙНI ПАРТНЕРИ», 36136431, 01025 м. Київ вул. Велика Житомир-
ська, будинок 6/11, (044) 206-45-77

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27/04/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ip-am.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», 30373906

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРРОСМЕТАЛ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство «Укрросметал», 21120079, проспект Курський, 6, м. Суми, 
район Ковпаківський в м. Суми, область Сумська, 40020, 
(0542)  674-114

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

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

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ФОЗЗI-ФУД», 32294926, Україна Київська обл. Києво-Святошинсь-
кий р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промислова, будинок 5, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26/04/2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЕМКОН-АУДИТ», 37153128

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Глухівський завод «Електропанель», 00213764, вул. Індустріальна, 7, 
м. Глухів, район Глухівський, область Сумська, 41400, (05444)2-22-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http//www.elpa.com.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА 
АВТОБАЗА №1", 05290570, 
Сумська обл., Зарiчний район, 40030, 
м. Суми, вул. Воєводiна,16 (0542) 700-976

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

27.04.2018

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

http://05290570.infosite.com.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФIКАЦIї «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ». 2. Код за 
ЄДРПОУ 21155959 3. Місцезнаходження: 46006 м. Тернопiль вул. Митро-
полита Шептицького,20 4. Міжміський код та телефон, факс: (0352) 251483 
250492 5. Електронна поштова адреса admin@tmgaz.te.ua6.Адреса сторін-
ки в мережі інтернет www.tmgaz.te.ua/emitent 7. Вид особливої інформації: 
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідо-
млення Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв 26.04.2018. Найменування уповноваженого органу - 
загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину - укладення договорiв на 

закупiвлю природного газу, надання послуг з транспортування природного 
газу магістральними трубопроводами, надання послуг з транспортування 
природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною 
вартiстю 500,0 млн.грн.. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 974 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 51334,702 %. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй 33076 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах, 25463 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 16715 шт., «проти» - 0 шт., «утрималось» - 8748 шт. 
III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Голова правління Бобрiвець Володимир Леонiдович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФIКАЦIї «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ». 2. Код за 
ЄДРПОУ 21155959 3. Місцезнаходження: 46006 м. Тернопiль вул. Митро-
полита Шептицького,20 4. Міжміський код та телефон, факс: (0352) 251483 
250492 5. Електронна поштова адреса admin@tmgaz.te.ua6.Адреса сторін-
ки в мережі інтернет www.tmgaz.te.ua/emitent 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлен-
ня: Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено 
повноваження в зв»язку із закінченням терміну перебування на посаді: го-
лова наглядової ради Бобрiвець Вiталiй Володимирович (не дає згоди на 
розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 7,548734 %. Термін пере-
бування на посаді 1 р.член Наглядової ради Яроцький Степан Петрович 
(не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,73458%. 
Термін перебування на посаді 1 р.член Наглядової ради Мусял Любомира 
Мирославiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету 
акцій 0,014291%. Термін перебування на посаді 1 р.член Наглядової ради 
Куниця Дарина Леонiдiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 р.член Наглядової 
ради Пищ Iгор Ярославович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмір пакету акцій 0,180072 %. Термін перебування на посаді 1 р.голова 
Ревiзiйної комiсiї Федорiйчук Ярослав Петрович (не дає згоди на розкриття 
паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 
1 р.член ревізійної комісії Панчук Світлана Миколаївна (не дає згоди на 
розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування 
на посаді 1 р.член ревізійної комісії Дзюба Богдан Іванович (не дає згоди 
на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,037158 %. Термін 
перебування на посаді 1 р.Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 р. обрано на посаду: член наглядової ради – представник 
акцiонера ПАТ НАК «Нафтогаз України» Куниця Дарина Леонідівна (не дає 
згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Пiдстава : 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк 
призначення: 3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв ПАТ НАК «Нафтогаз України», головний фахiвець.член 
наглядової ради – представник акціонера Бобрівця В.Л.- Бобрівець Віталій 
Володимирович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір паке-
ту акцій 7,548734 %. Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства вiд 26.04.2018 р. Строк Строк призначення: 3р. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Тернопiль-
мiськгаз», заступник голови правлiння, ПрАТ «Тернопiльмiськгаз», заступ-
ник голови правлiння .член наглядової ради – представник акціонера Бо-
брівця В.Л. -Яроцький Степан Петрович (не дає згоди на розкриття 

паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,73458%. Пiдстава: рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 
3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ПАТ «Тернопiльмiськгаз», начальник майстернi аварiйно-диспетчерської 
служби, ПрАТ «Тернопiльмiськгаз», начальник майстернi аварiйно-
диспетчерської служби,член наглядової ради – представник акцiонера Бо-
брівця В.Л.-Пищ Ігор Ярославович (не дає згоди на розкриття паспортних 
даних) Розмір пакету акцій 0,180072 %. Пiдстава: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р. Iншi поса-
ди, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ПАТ «Тернопiльмiськгаз» начальник служби підземних газопроводів та спо-
руд на них, ПрАТ «Тернопiльмiськгаз» начальник служби підземних газо-
проводів та споруд на них, член наглядової ради – представник акцiонера 
Бобрівця В.Л.-Мусял Любомира Мирославівна (не дає згоди на розкриття 
паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,014291%. Пiдстава: рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 
3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ПАТ «Тернопільміськгаз», начальник служби внутрібудинкового газового 
обладнання, ПрАТ «Тернопільміськгаз», начальник служби внутрібудинко-
вого газового обладнання,член Ревiзiйної комiсiї Михайленко Антон Олего-
вич (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. 
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. 
Строк призначення: 3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: головний фахiвець вiддiлу органiзацiї внутрiшнього 
аудиту Компанiї Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контро-
лю Департаменту внутрiшнього аудиту НАК «Нафтогаз України», старший 
експерт вiддiлу аудиту допомiжних вробничих процесiв Служби 
внутрiшнього аудиту ПАТ «НАК «Нафтогаз України».член ревізійної комісії 
Панчук Світлана Миколаївна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмір пакету акцій 0 %. Пiдстава : рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: СМНДП «Терра», 
ПАТ «Тернопіль міськгаз», ПрАТ «Тернопільміськгаз» головний бухгал-
тер,член ревізійної комісії Дзюба Богдан Іванович (не дає згоди на розкрит-
тя паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,037158 %. Пiдстава: рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначен-
ня: 3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: ПАТ «Тернопiльмiськгаз», бухгалтер, ПрАТ «Тернопiль мiськгаз», бух-
галтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немають.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадові особи немають.III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління 
Бобрiвець Володимир Леонiдович

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

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ  
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

2. Код за ЄДРПОУ – 00372428.
3. Місцезнаходження - 09310 Київська область, Володарський ра-

йон, с. Городище – Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 53.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04569) 5-79-89, (04569) 5-81-22.
5. Електронна поштова адреса - nadiyaromanchuk@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується  

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/site/00372428/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «ГОРОДИЩЕ-

ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 26.04.2018 року. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу № 7/2018 засідання Наглядо-
вої ради ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 
26.04.2018 року. Кравчук Сергій Дмитрович обрано на посаду Голова На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: СТОВ «Цукровик», гене-
ральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Голова Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Това-
риства - ТОВ «Галс Агро».

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

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

2. Директор   Моренко Микола Миколайович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  30.04.2018
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні ві-
домості1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ». 2. Код за ЄДРПОУ: 22965525. 
3.Місцезнаходження: 03056, м.Київ, Борщагiвська, будинок 154-А. 4. Між-
міський код, телефон та факс: 044) 323-3-323 (044) 323-2-333. 5. Електро-
нна поштова адреса: office@ladaukraine.com. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.ladaukraine.com. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів. II. Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26 квiтня 2018 року, найме-
нування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з 

дати прийняття даного рiшення наступних договорiв (контрактiв):
- Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Росiйська 

Федерацiя) на поставку автомобiлiв марки «LADA» на умовах попередньо-
го платежу у розмiрi 100% вартостi кожної замовленої партiї товару, 
вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть автомобiлi вироб-
ництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї через власну дилер-
ську мережу, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв  
500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв гривень) грн.;

- Контракти iз АТ «ЛАДА-IМIДЖ» (номер 1036301093289) (Росiйська 
Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки «LADA» на 

умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у 
власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» 
для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною 
вартiстю зазначених правочинiв 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн.

- Контракти iз ТОВ «ТК «Альфа» (номер 1156952003900) (Росiйська 
Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки «LADA» на 
умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у 
власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» 
для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною 
вартiстю зазначених правочинiв 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн): 900 000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (тис. грн): 73 811.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

3000 простих iменних акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0 простих iменних акцiй.
III. Підпис 1 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний ди-
ректор Хрущ Юрiй Петрович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Нафтоавтоматика». 2.Код за ЄДРПОУ– 00142970. 3.Місцезнаходжен-
ня- 36034, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Буровиків, 8. 4.Міжміський 
код, телефон та факс-(0532)66-28-24. 5.Електронна поштова адреса – 
naftoavtomatika_fin@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://00142970.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітента-
ми цінних паперів- Відомості про прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

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

нерів 27.04.2018р., протокол № 1, прийнято рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо нада-
ти згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами 
господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття та-
кого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме  
100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній ва-
люті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на 
дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються: 
відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпоте-

ки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність сто-
совно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або части-
нами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, 
передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектую-
чих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та 
інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини 
щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товари-
ства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства; 
правочини щодо надання послуг (виконання робіт) Замовникам Товари-
ства; правочини щодо закупівлі комплектуючих та матеріалів.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 11 416 000 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає- 875,96%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй 1 336 706 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах- 1 068 536 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 1 068 536 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. Директор (підпис) О.А.Іванов  27.04.2018 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОАВТОМАТИКА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

«Управління механізації будівництва № 23». 2.Код за ЄДРПОУ – 
04715606; 3.Місцезнаходження -38762, Полтавська обл., Полтавський 
район, с.Терешки, вул.Шевченка, буд.11. 4.Міжміський код, телефон та 
факс- (0532)553013. 5.Електронна поштова адреса- 04715606@bs1998.
info. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації – http://04715606.bs1998.info. 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ- Відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів 

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

нерів від 27.04.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо на-
дати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами 
господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття та-
кого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме  
200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній 
валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на 
дату вчинення відповідного правочину.Вказані правочини 

стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, 
та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну ді-
яльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому 
та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, 
землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комп-
лектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і 
обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; 
правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого 
майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою 
Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 34827000грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає- 574,27%. Загальна кількість голосуючих акцій, 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах- 3421863шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
3421863 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0(нуль) шт.

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

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

2. Голова правління    (підпис)       Ю.О.шляхта          27.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІї БУДІВНИЦТВА № 23»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ». 2.Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ – 31310365.3. Місцезнаходження -38800, Полтавська обл., 
Полтавський р-н, смт.Чутове, вул.Короленка, 4. 4.Міжміський код, телефон та 
факс -(0532)500821. 5.Електронна поштова адреса- slpropan@e-mail.pl.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації – http://www.poltavapropangaz.com.ua.  
7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІI.Текст повідомлення
ПрАТ «Полтавапропангаз» повідомляє, що 27.04.2018р. рішенням 

акціонера-ПАТ «Полтавагаз», що володіє 100% статутного капіталу емітен-
та з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ін-
шими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищу-
ватиме 10000000,00 (десять мільйонів) гривень або її еквівалент в інозем-

ній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме 
на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються: 
правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (дого-
вори позики, кредитні договори, договори зворотної фінансової допомоги); 
правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами 
своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, 
доручення, оренди); правочини, направлені на придбання та відчуження 
Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, 
енергоресурси, товари та інше майно. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 3624500,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності складає- 275,9%. Загальна кількість голосуючих акцій- 8300шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах- 8300 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 8300 шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. Директор      (підпис)               Р.Г.Близнюк  27.04.2018р.

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ  
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

2. Код за ЄДРПОУ – 00372428.
3. Місцезнаходження - 09310 Київська область, Володарський ра-

йон, с. Городище – Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 53.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04569) 5-79-89, (04569) 5-81-22.
5. Електронна поштова адреса - nadiyaromanchuk@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації - https://smida.gov.ua/site/00372428/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 25.04.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори акціонерів Товариства; Відомості щодо право-
чинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - одержання Товариством креди-
тів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банків-
ських продуктів/послуг в банківських установах; - передача майна (майнових 
прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забез-

печення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або 
будь – яких третіх осіб; - купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, від-
ступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - 
інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає 
однією із сторін; ; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: зазначається у разі при-
йняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; Гранична 
сукупність вартості правочинів: 519 379 тис. грн.; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 519 379 тис. грн.; Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; Загальна 
кількість голосуючих акцій: 20 537 801 (двадцять мільйонів п’ятсот тридцять 
сім тисяч вісімдесят одна) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 20 285 886 (двадцять мільйонів двісті вісімде-
сят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) штук; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 20 285 886 (двадцять мільйонів двісті 
вісімдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) штук; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

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

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

2. Директор   Моренко Микола Миколайович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  30.04.2018
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ». 2.Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ – 31310365.3. Місцезнаходження -38800, Полтав-
ська обл., Полтавський р-н, смт.Чутове, вул.Короленка, 4. 4.Міжміський 
код, телефон та факс -(0532)500821. 5.Електронна поштова адреса- 
slpropan@e-mail.pl.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.
poltavapropangaz.com.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІI.Текст повідомлення
ПрАТ «Полтавапропангаз» повідомляє, що 27.04.2018р. в зв’язку з за-

кінченням терміну повноважень посадових осіб та внесенням змін до Ста-
туту товариства рішенням акціонера-ПАТ «Полтавагаз», що володіє 100% 
статутного капіталу емітента припинено повноваження: голова правлін-
ня- Близнюк Роман Григорович, паспорт КО № 882068 вид.14.12.2011р. 
Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 27.04.2017р., член 
правління- Книш Ігор Володимирович, паспорт КО № 495082 
вид.12.03.2003р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не 
володіє часткою в СК емітента, перебував на посаді з 27.04.2017р.; член 
правління- Латенко Раїса Равіліївна, паспорт КН № 565156 вид.17.02.1998р. 
Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 27.04.2017р.; член 
правління- Гречко Світлана Іванівна, паспорт КО № 694003 вид.30.01.2007р. 
Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 27.04.2017р.; член 

правління- Мокрий Сергій Іванович, паспорт МН № 253021 вид.18.09.1996р. 
Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 27.04.2017р.; 
голова ревізійної комісії- Животовська Лариса Володимирівна, паспорт КН 
№ 433286 вид.10.07.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтав-
ській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебувала 
на посаді з 27.04.2017р.; член ревізійної комісії- Макарова Олена Анатолі-
ївна, паспорт КН № 203236 вид.29.07.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента, перебувала на посаді з 27.04.2017р.; член ревізійної комісії – Кова-
ленко Наталія Олександрівна, паспорт КО № 877196 вид.06.12.2011р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє част-
кою в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 27.04.2017р.; 
обрати терміном на три роки: директор- Близнюк Роман Григорович, пас-
порт КО № 882068 вид.14.12.2011р. Полтавським РВ УМВС України в Пол-
тавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- голова правління 
ПрАТ «Полтавапропангаз»; ревізор- Макарова Олена Анатоліївна, паспорт 
КН № 203236 вид.29.07.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Пол-
тавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- заступник головного 
бухгалтера з податкового облiку ПАТ «Полтавагаз», заступник головного 
бухгалтера ПАТ «Полтавагаз». Звільнені та обрані посадові особи непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Директор            (підпис)      Р.Г.Близнюк  27.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні ві-
домості1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ». 2. Код за ЄДРПОУ: 22965525. 
3.Місцезнаходження: 03056, м.Київ, Борщагiвська, будинок 154-А. 4. Між-
міський код, телефон та факс: 044) 323-3-323 (044) 323-2-333. 5. Електро-
нна поштова адреса: office@ladaukraine.com. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.ladaukraine.com. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Рiшення 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 26.04.2018 року). 
На посаду Члена Дирекцiї – головного бухгалтера, обрана Казакова Наталiя 
Михайлiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi по-
сади: Головний бухгалтер АТ «УКРАВТОВАЗ». Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. Посадова особа, Булах Алевтина Дмитрiвна, яка займала посаду 
Голови Ревiзiйної комiсiї з 18.03.2016 року до 26.04.2018 року (Два роки), 
припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова осо-
ба, Iскра Iгор Iванович, який займав посаду Члена Ревiзiйної комiсiї з 
18.03.2016 року до 26.04.2018 року (Два роки), припинив повноваження. 
Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ 
ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 26.04.2018 року) члени Ревiзiйної комiсiї 
Товариства не обирались. III. Підпис 1 Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування по-
сади Генеральний директор Хрущ Юрiй Петрович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ»

 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАР-
НИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

2. Код за ЄДРПОУ – 01373298.
3. Місцезнаходження - 02093 , м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 566-23-18, (044) 566-23-18.
5. Електронна поштова адреса - dzzbk@dzzbk.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://dzzbk.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 типу акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 20.04.2018 року; Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акці-
онерів Товариства; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 26.04.2018 року; Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»; Повне найменування акціо-
нерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬ-
КИЙ ЗАВОД ЗБК».

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

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

2. Директор   Дмитренко Віктор Леонідович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  30.04.2018
  (дата)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕ-
ТИК»;

2. Код за ЄДРПОУ: 24742491;
3. Місцезнаходження 02099, м.Київ, вул. Бориспiльська, будинок 9;
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-12-14 (044) 566-63-78;
5. Електронна поштова адреса: eze@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00913545.smida.gov.ua/; додат-
ково – www.ez-energetic.com.ua;

7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 
(надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: предмет право-
чину: кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсо-
ткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, 
зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів; гранич-
на сукупнiсть вартостi правочинiв: 5890,5 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3927 тис.грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 150.00%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 1074800 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прий няття рiшення: 668670 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення: 406130 акцiй; додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодав-
ством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

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

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

«Управління механізації будівництва № 23». 2.Код за ЄДРПОУ – 
04715606. 3.Місцезнаходження -38762, Полтавська обл., Полтавський 
район, с.Терешки, вул.Шевченка, буд.11. 4.Міжміський код, телефон та 
факс- (0532)553013. 5.Електронна поштова адреса- 04715606@
bs1998.info. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації – http://04715606.
bs1998.info. 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави  
1 розділу ІІІ- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

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

нерів 27.04.2018р. (протокол № 1) в зв’язку зі звільненням на виробни-

цтві з займаної посади звільнено: член правління- Дем’яненко Віта-
лій Іванович, паспорт серії КН № 609406 вид.15.04.1998р. Київським 
РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,00003% в СК, 
перебував на посаді з 28.03.2017р.; терміном на три роки обрано: 
Суховій Юрій Валентинович, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- головний інженер 
ПрАТ «УМБ-23». Звільнена та обрана посадові особи непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Голова правління (підпис) Ю.О.шляхта  27.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІї БУДІВНИЦТВА № 23»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРМЕДІАІНФОРМ».

2. Код за ЄДРПОУ – 36346925.
3. Місцезнаходження - 02094 , м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 239-14-70, (044) 239-14-71.
5. Електронна поштова адреса - info@ukrmediainform.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 36346925.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 
загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. 
Посадова особа Едвард Асланян, яка займала посаду Голова Наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі поса-
дової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 
загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. 
Посадова особа Себастієн Рей, яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадо-
вої особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 
загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. 
Посадова особа Деметра Філіпу, яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадо-
вої особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 
загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. 
Посадова особа Набіл Качау, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової осо-
би обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 
загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. 
Посадова особа Гусаченко Олександр, яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі по-
садової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи 

виконано на підставі протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. Едвард Асланян обрано 
на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Директор в CROTTY LIMITED, Директор Фiлiалу Приватної 
акцiонерної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮНIКОН ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТС ЛТД» (UNICON DEVELOPMENTS LTD) на Кiпрi. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Голова Наглядової ради 
Едвард Асланян є представником акціонера Товариства - приватної 
акцiонерної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮНIКОН ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТС ЛТД» (UNICON DEVELOPMENTS LTD). Згоди фізичної осо-
би на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи 
виконано на підставі протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. Себастієн Рей обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Голова Правління в Royal Telecom AG (Швейцарія), Директор 
в I.C. UBC LIMITED (Кіпр). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Член Наглядової ради Себастієн Рей є представником ак-
ціонера Товариства - дочірнього підприємства «УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ». 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи 
виконано на підставі протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. Деметра Філіпу обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Заступник Директора в ALLMID OVERSEAS LIMITED (Кіпр), 
Секретар в I.C.UBC LIMITED (Кіпр). Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради Деметра Філіпу є пред-
ставником акціонера Товариства - дочірнього підприємства «УКРБІЗ-
НЕСКОНСАЛТ». Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи 
виконано на підставі протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. Набіл Качау обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Директор в WINNER’S PROJECT CONSULTING GMBH (Щвей-
царія). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член 
Наглядової ради Набіл Качау є незалежним директором Товариства. Зго-
ди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи 
виконано на підставі протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ» від 26.04.2018 року. Гусаченко Олександр об-
рано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник Директора в 
APSYSTEMS INTERNATIONAL OU (Єстонія). Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради Гусаченко Олек-
сандр є незалежним директором Товариства. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Голова правління   Левченко Назар Павлович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  30.04.2018
  (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «УКРМЕДІАІНФОРМ»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

2. Код за ЄДРПОУ – 00372428.
3. Місцезнаходження - 09310 Київська область, Володарський ра-

йон, с. Городище – Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 53.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04569) 5-79-89, (04569) 5-81-22.
5. Електронна поштова адреса - nadiyaromanchuk@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/site/00372428/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Кравчук Сергій Дмитрович, яка займала 
посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персо-
нальному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії по-
вноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не на-
дано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Вайспапiр Вадим Аркадiйович, яка за-
ймала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у 
персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії 
повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000039%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік.

Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, 
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Змі-
ни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням термі-
ну дії повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Чумак Анатолій Миколайович, яка займа-
ла посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персо-
нальному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії по-
вноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Чопівський Василь Миколайович, яка за-
ймала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у 
персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії 
повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 1 рік.

Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 

ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-
ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 25.04.2018 року. Кравчук 
Сергій Дмитрович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: СТОВ «Цукровик», генеральний директор. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядо-
вої ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Товариства - ТОВ «Галс 
Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-
ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 25.04.2018 року. Вайспапір 
Вадим Аркадійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,000039%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 2,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: голова Ради засновникiв ТОВ 
«Галс-К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 штук 
акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Член Наглядової ради Вайспапір В.А. є акціонером Товариства.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-
ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 25.04.2018 року. Гавриленко 
Володимир Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «Агрофос», Президент ТОВ 
«Агрофос». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук 
акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Член Наглядової ради Гавриленко В.М. є представником акціонера Това-
риства - ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 25.04.2018 року. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУК-
РОВИЙ ЗАВОД» від 25.04.2018 року. Чумак Анатолій Миколайович обрано 
на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ «Галс-К ЛТД», технолог; СТОВ «Цукровик» провідний інженер. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради 
Чумак А.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-
ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 25.04.2018 року. Чопiвський 
Василь Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Голова Сквирської районної державної 
адмiнiстрацiї Київської областi; Директор ТОВ «Гопак». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій.Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Чопівський 
В.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

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

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

2. Директор   Моренко Микола Миколайович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  30.04.2018
  (дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКР ФАРМА».

2. Код за ЄДРПОУ – 36346883.
3. Місцезнаходження - 02094 , м. Київ, вул. Магнiтогорська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 239-14-70, (044) 239-14-71.
5. Електронна поштова адреса - info@ukrfarma.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації - 36346883.smida.gov.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 Положен-
ня  - Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збора-

ми акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» від 26.04.2018 року. Посадова 
особа Едвард Асланян, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової осо-
би обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» від 26.04.2018 року. Посадова 
особа Себастієн Рей, яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи 
обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» від 26.04.2018 року. Посадова 
особа Деметра Філіпу, яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи 
обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» від 26.04.2018 року. Посадова 
особа Набіл Качау, яка займала посаду Член Наглядової ради, припини-
ла повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обу-
мовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 26/4/18 загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «УКР ФАРМА» від 26.04.2018 року. Посадова 
особа Гусаченко Олександр, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової осо-
би обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано 

на підставі Протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР-
ФАРМА» від 26.04.2018 року. Едвард Асланян обрано на посаду Голова 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Ди-
ректор в CROTTY LIMITED, Директор Фiлiалу Приватної акцiонерної 
компанiї з обмеженою відповідальністю «ЮНIКОН ДЕВЕЛОПМЕНТС 
ЛТД» (UNICON DEVELOPMENTS LTD) на Кiпрi. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. Голова Наглядової ради Едвард 
Асланян є представником акціонера Товариства - приватної акцiонерної 
компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮНIКОН ДЕВЕЛОПМЕНТС 
ЛТД» (UNICON DEVELOPMENTS LTD). Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи викона-
но на підставі Протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКР ФАРМА» від 26.04.2018 року. Себастієн Рей обрано на поса-
ду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Голова Правління в Royal Telecom AG (Швейцарія), Дирек-
тор в I.C. UBC LIMITED (Кіпр). Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0  акцій. Член Наглядової ради Себастієн Рей є пред-
ставником акціонера Товариства - дочірнього підприємства 
«УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ». Згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано 
на підставі Протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР-
ФАРМА» від 26.04.2018 року. Деметра Філіпу обрано на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 
Директора в ALLMID OVERSEAS LIMITED (Кіпр), Секретар в I.C.UBC 
LIMITED (Кіпр). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  
0 акцій. Член Наглядової ради Деметра Філіпу є представником акціоне-
ра Товариства - дочірнього підприємства «УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ». Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано 
на підставі Протоколу № 26/4/18 загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР-
ФАРМА» від 26.04.2018 року. Набіл Качау обрано на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Ди-
ректор в WINNER’S PROJECT CONSULTING GMBH (Щвейцарія). Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової 
ради Набіл Качау є незалежним директором Товариства. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКР ФАРМА» 26.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано 
на підставі Протоколу № 26/4/2018 загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКР ФАРМА» від 26.04.2018 року. Гусаченко Олександр обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Заступник Директора в APSYSTEMS INTERNATIONAL OU 
(Єстонія). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Член Наглядової ради Гусаченко Олександр є незалежним директором 
Товариства. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не на-
дано.

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

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

2. Голова правлiння   Левченко Назар Павлович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  30.04.2018
  (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРФАРМА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-
КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ», 
00381152Чернігівська , д/н, 16703, м. Iчня, 
вул. Вишнева, 4 (04633) 24048,

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

27.04.2018

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

ichnya.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - під-
приємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Крестон Джi Сi Джi Аудит», 31586485

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

Чергові загальні збори відбулись 30.04.2017. 
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв. 
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння за 2016-й рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради за 2016-й рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016-й 
рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Това-
риства за 2016-й рiк.
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi То-
вариства на 2017-й рiк.
8. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 
2016-й рiк.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством з ПАТ «СБЕРБАНК» протягом одно-
го року, визначення їх предмету (характеру) та 
сукупної граничної вартостi, надання повнова-
жень на визначення доцiльностi їх укладання, 
iстотних умов та особи, на яку буде покладено 
обов’язок їх укладення та пiдписання.

10. Про надання в якостi забезпечення виконан-
ня зобов’язань Товариства перед Банком на-
лежного Товариству майна.
11. Про затвердження ринкової вартостi майна, 
яке передається в заставу/iпотеку Банку в якостi 
забезпечення виконання кредитних зобов’язань 
Товариства перед Банком.
12. Про звернення до юридичних та фiзичних 
осiб з проханням виступити майновими поручи-
телям перед Банком та в якостi забезпечення 
виконання змiнених зобов’язань Товариства пе-
ред Банком.
13. Про звернення Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Провiант» (код ЄДРПОУ 
32729070) щодо внесення змiн до Договорiв 
iпотеки, застави, поруки, що укладенi мiж Това-
риством та Банком, в якостi забезпечення 
змiнених зобов?язань Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Провiант» (код ЄДРПОУ 
32729070) по Договору про вiдкриття кредитної 
лiнiї №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р.
14. Про надання повноважень Головi Правлiння 
Товариства на укладання та пiдписання договорiв.
15. Про змiну скороченої назви Товариства.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 545124 556807
Основні засоби (за залишковою вартістю) 265520 281210
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 50673 40585
Сумарна дебіторська заборгованість 112950 102323
Грошові кошти та їх еквіваленти 430 3297
Власний капітал 53584 59342
Статутний капітал 110 110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16858 20256
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 16306 19020
Поточні зобов’язання і забезпечення 475234 479053
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01152 -0.03269

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

-0.01152 -0.03269

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 439404 439404

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-
лись. 

Голова правління  Решетняк Сергiй Андрiйович

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

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1».

2. Код за ЄДРПОУ – 21517799.
3. Місцезнаходження - 03180 , м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 403-03-07, (044) 403-03-07.
5. Електронна поштова адреса - zbv-1@zbv-1.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1» 25.04.2018 року. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н засідан-
ня Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Василівецький Олександр В’ячеславович, 
яка займала посаду Генеральний директор, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Зміни у персональному складі посадової особи 

обумовлені прийняттям загальними зборами акціонерів нової редакції ста-
туту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 місяців. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ЗАВОД БУДІ-
ВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1» 25.04.2018 року. Обрання посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу б/н засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД 
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1» від 25.04.2018 року. Василівецький Олек-
сандр В’ячеславович обрано на посаду Директор з 26.04.2018 року. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: на 1 рік. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п’яти років: начальник ТСЦ ПАТ «Завод залізобетон-
них конструкцій ім. Світлани Ковальської», директор з виробництва 
ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», дирек-
тор ТОВ «Стромат «Спецбетон». Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано.

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

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

2. Директор   Василiвецький Олександр В’ячеславович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  30.04.2018
  (дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості : Повне найменування емітента Публiчне 
акцiонерне товаритво «ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ»; Код за ЄДРПОУ 
00190762. Місцезнаходження 47724, смт.Велика Березовиця, 
вул. Нацiонального Вiдродження, 14. Міжміський код, телефон та факс 
0352270016 270016. Електронна поштова адреса ternopil@bruht.com.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 00190762.smida.gov.ua. Вид осо-
бливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення:Черговими загальними зборами акцiонерiв 
вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду в 
зв’язку iз переобранням та рішенням наглядової ради від26.04.2018р. 
(протокол № 26/04/18) Голова Наглядової ради - акціонер Омран Хос-
сейн Золфалi (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних 
даних) Розмір пакету акцій 0,0004% . Термін призначення: до наступ-
них рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Євро Метал Iнвест»директор. Чергови-
ми загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) 
прийнято рiшення обрати на посаду в зв’язку iз переобранням: Член 
Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Металiнвест ЛТД» 
Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадова особа не дає згоди на 
розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін призна-
чення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального 
директора з ЗЕД ТОВ «Втормет-Експорт». 

Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Металiнвест 
ЛТД» Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадова особа не дає 
згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін 
призначення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: перекладач перської 
мови ПII ТОВ «Євро Фiнанс ЛТД». 

Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Металiнвест 
ЛТД» Пожидаєв Ростислав Станiславович (посадова особа не дає зго-

ди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін 
призначення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «УКРВТОРЧОР-
МЕТ», перший заступник генерального директора , генеральний ди-
ректор ТОВ «ВТОРМЕТАЛ». 

Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Металiнвест 
ЛТД» Саргсян Карен Едiкович (посадова особа не дає згоди на роз-
криття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін призначен-
ня: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Металінвест ЛТД» мене-
джер. Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. 
(протокол №1) прийнято рiшення припинити повноваження в зв’язку із 
закінченням терміну повноважень:Голова Наглядової ради - представ-
ник акціонера Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадова особа не 
дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. 
Термін перебування на посаді 1 рік. член наглядової ради – акціонер 
Мохаммад хані омран Хоссейн Золфалі (посадова особа не дає згоди 
на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,0004% . Термін 
перебування на посаді 1 рік. член наглядової ради представник акціо-
нера Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадова особа не дає 
згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін 
перебування на посаді 1 рік. Член Наглядової ради - представник акці-
онера Пожидаєв Ростислав Станiславович (посадова особа не дає 
згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін 
перебування на посаді 1 рік. 

Член Наглядової ради Саргсян Карен Едiкович - представник акці-
онера (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 рік. Посадові 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма-
ють. 

III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Голова правлiння Стечишин 
Орислав Іванович 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИТВО 
«ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ»

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 «ТЕХІНВЕНТ»; 2.Код за ЄДРПОУ – 
23793730; 3.Місцезнаходження - 69068 м. Запоріжжя, вул. Іванова, 
буд.2А; 4.Міжміський код, телефон та факс - (061) 720-48-15 (061) 213-91-
19; 5. Електронна поштова адреса - bellei@comint.net ; 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації – tehinvent.com.ua/osobaya; 7. Вид особливої 
інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відпо-
відного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу поса-
дових осіб емітента

II. Текст повідомлення. У зв'язку із закінченням строку повноважень, 
загальними зборами ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 26.04.2018р. (Протокол 
№1/18) прийняте рішення припинити повноваження голови наглядової 
ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ ІН-
ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32013602, володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» -0,067750%). Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді: 3 роки. У зв’язку із закінченням строку повноважень, загаль-
ними зборами ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 26.04.2018р. (Протокол №1/18) 
прийняте рішення припинити повноваження члена наглядової ради Ви-
сочіна Дмитра Володимировича. Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  
3 роки. У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 26.04.2018р. (Протокол №1/18) прийняте рішен-
ня припинити повноваження члена наглядової ради Ратко Сергія Георгі-
йовича. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Загальними зборами 
ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 26.04.2018р. (Протокол №1/18) прийняте рішен-

ня про обрання на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» 
Фофанова Ярослава Леонідовича, який є представником акціонера - 
юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГАРАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32013602). Строк, на який обрано осо-
бу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини об-
рана особа немає. Інші посади, які обіймав Фофанов Я.Л. протягом 
останніх п’яти років: 2003р.-2018р. - юрисконсульт на АТ «МОТОР СІЧ», 
2015 р.-2018 р. – представник акціонера у Наглядовій раді ПрАТ «ТЕХІН-
ВЕНТ». ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ 
ІНВЕСТ» володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» у 
розмірі 0,067750%. Фофанов Я.Л. не володіє часткою в статутному капі-
талі ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ». Загальними зборами ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 
26.04.2018р. (Протокол №1/18) прийняте рішення про обрання на посаду 
члена наглядової ради ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» Височіна Дмитра Володими-
ровича. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: директор ТОВ «Гарант Інвест», заступник директора 
ПАТ «Шліфверст», член Наглядової ради ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ». Загальни-
ми зборами ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 26.04.2018р. (Протокол №1/18) при-
йняте рішення про обрання на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ТЕ-
ХІНВЕНТ» Ратко Сергія Георгійовича. Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п’яти років: начальник загального відділу 
ТДВ «СК «Мотор-Гарант»; директор ТОВ «ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012», ди-
ректор ТОВ «Стафф-Компані» (за сумісництвом), директор ТОВ  «Полігон-
Елітсервіс» (за сумісництвом), директор ТОВ «Базис-Запоріжжя» (за су-
місництвом), член Наглядової ради ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ». 

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Директор ПрАТ «ТЕХІН-
ВЕНТ»  С.О.Буренко 26.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТЕХІНВЕНТ»



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВАРОГ-ДНIСТЕР»

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВАРОГ-
ДНIСТЕР», 35289018Хмельницька , 
Новоушицький район, 32645, село Куча, 
вулиця Центральна, будинок 7 (3847) 
2-51-18,

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

27.04.2018

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

http://www.svarog-agro.com/ru/
finansovaja-zvitnistj/finansova-informatsija

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Український аудит», 30857621

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 328593 304794
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3363 3422
Довгострокові фінансові інвестиції 48 5000
Запаси 80595 47037
Сумарна дебіторська заборгованість 215045 205734
Грошові кошти та їх еквіваленти 667 492
Власний капітал 67468 65095
Статутний капітал 44 44
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 67424 65051
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 100091 100000
Поточні зобов’язання і забезпечення 161034 139699
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОї ІНФОРМАЦІї ПРО 
ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 13708491
Адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., Бориспiль, 

Привокзальна, будинок 76-А
Телефон емітента (04595)-7-10-27 (04595)-7-25-84
Електронна поштова адреса 
емітента

agrobudmekh@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://agrobudmeh.com/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
26.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ» (надалі – Това-
риство) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова Ревiзiйної комiсiї Бой-
ко Катерина Сергiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Припинення повноважень відбулось за рішенням загальних ззбо-
рів. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 28.04.2017 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї Лу-
ценко Наталiя Вiкторiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Припинення повноважень відбулось за рішенням загальних ззбо-
рів. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 28.04.2017 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї 
Танасiйчук Микола Леонтiйович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Припинення повноважень відбулось за рішенням загаль-
них ззборів. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
28.04.2017 р.
Обрано на посаді особу – Голова Ревізійної комісії Корницька Віра Леоні-
дівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу об-
рано в зв'язку з припиненням повноважень складу попередньої Ревiзiйної 
комiсiї. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 
міського голови Бориспільська міська рада Київської області. Особі не 
належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
Обрано на посаді особу – Член Ревізійної комісії Луценко Наталiя 
Вiкторiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Осо-
бу обрано в зв'язку з припиненням повноважень складу попередньої 
Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: менеджер віп клієнтів ПАТ КБ «Правекс-банк». Особі не належать 
акції Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
Обрано на посаді особу – Член Ревізійної комісії Танасiйчук Микола 
Леонтiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень складу попередньої 
Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: майстер ВО «Укренергожитлобуд». Особі не належать акції Товари-
ства. Посадову особу обрано строком на три роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Голова Правлiння Шалiмов Володимир Iллiч.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АВТОБУДКОМПЛЕКС-К», 
33999954, вул. Святошинська, 
буд. 34, м.Київ, Святошинський 
район, 03115, (044) 403-01-00

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

30.04.2018

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

http://www.33999954.smida.gov.ua/

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ КАР’ЄР», 
00292400, вул. Центральна, буд. 71, село 
Горщик, Коростенський район, Житомир-
ська область, 11560, (04142) 4-20-83

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

30.04.2018

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

00292400.smida.gov.ua
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОФIРМА «ОРшIВСЬКА»

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОФIРМА 
«ОРШIВСЬКА» , 03801730Чернівецька 
, Кiцманський, 59321, село Оршiвцi, 
д/н +380373662638,

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

27.04.2018

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

http://www.svarog-agro.com/ru/
finansovaja-zvitnistj/finansova-
informatsija

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
« Український аудит», 30857621

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 478457 468085
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4861 5496
Довгострокові фінансові інвестиції 94 46
Запаси 68415 40504
Сумарна дебіторська заборгованість 326280 375643
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 3175
Власний капітал 91564 83573
Статутний капітал 55 55
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

69722 61731

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 100000 100000
Поточні зобов’язання і забезпечення 286893 284512
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, між-
міський код і телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕД-
ПРОМ ПРОЕКТ», 00481718, 
проспект Возз’єднан ня, 7-А, м. Київ, 
Днiпровський, 02160, (044) 559-00-22

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

30.04.2018

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

www.medpromproject.com.ua

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

Приватне підприємство - Аудитор-
ська фірма «ВЕРІФ-АУДИТ», 
30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум 
зборів: 91,82852% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лічильної комісії. 2. Про 
обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів. 3. Про 
затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Директора То-
вариства про результати господарської діяльності у 2016 році та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту. 6. Звіт наглядової ради Товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 7. Про 
припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 8. Про об-
рання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради. 9. Про розподіл прибутку 
Товариства за підсумками 2016 року. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. Особа, що 
ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада 
Товариства, виконавчий орган. Результати розгляду питань порядку денно-
го: всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів були 
розглянути та прийняти одноголосно. Причини, чому загальні збори не від-
булися: річні загальні збори акціонерів відбулися 27.04.2017 року.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 10.07.2017 року. Кво-
рум зборів: 91,82852% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії, голови та 
секретаря зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 2. Про прийняття рішення про припинення Публічного 
акціонерного товариства «МЕДПРОМПРОЕКТ» шляхом реорганізації (пере-
творення) у Товариство з додатковою відповідальністю «МЕДПРОМПРО-
ЕКТ». 3. Про обрання Голови та членів Комісії з припинення (перетворення) 
ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ». 4. Про визначення повноважень Голови та чле-
нів Комісії з припинення. 5. Про затвердження умов та порядку перетворен-
ня ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ» у Товариство з додатковою відповідальністю 
«МЕДПРОМПРОЕКТ». 6. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у 
акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення 
ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ» шляхом реорганізації (перетворення) у Товари-
ство з додатковою відповідальністю «МЕДПРОМПРОЕКТ». 7. Про затвер-
дження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному 
капіталі товариства – правонаступника. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. Особа, що 
ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада 
Товариства, виконавчий орган. Результати розгляду питань порядку денно-
го: Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
були розглянути та прийняти одноголосно. Причини, чому загальні збори не 
відбулися: позачергові загальні збори акціонерів відбулися 10.07.2017 року.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 26.10.2017 року. Кворум 
зборів: 91,82852% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря 
зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 2. Звіт комісії з припинення ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ». 3. Затвердження 
передавального акту ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ». Особи, що подавали пропо-
зиції до переліку питань порядку денного: комісія з припинення Товариства. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: комісія 
з припинення Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: всі 
питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів бцли роз-
глянути та прийняти одноголосно. Причини, чому загальні збори не відбулися: 
позачергові загальні збори акціонерів відбулися 26.10.2017 року.
6. Інформація про дивіденди 
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: Рішенням загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 27.04.2017 р. (Протокол №1 від 27.04.2017 р.) 
було прийнято рішення дивіденди за результатами 2016 року не нарахову-
вати та не виплачувати. Дивіденди не нараховувались і не виплачувались. 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СI-ЕС-ТI 
IНВЕСТ», 20280935, вул. Русанів-
ський бульвар, буд. 7, м. Київ, Дніпров-
ський р-н, 02154, (056) 788-02-07

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

27.04.2018

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

http://newtone.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ 
«КРАСНИЙ», 00372629, вул. Заводська, 
буд. 4, смт. Линовиця, Прилуцький р-н, 
Чернiгiвська область, 17584, 04637-69195

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

30.04.2018

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

: https://smida.gov.ua/site/00372629/

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

Приватне підприємство - Аудиторська 
фірма «ВЕРІФ-АУДИТ», 30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум 
зборів: 78,22% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії та затвер-
дження порядку проведення Зборів. 2. Звіт Правління про результати фі-
нансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комі-
сії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків. 
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р. 7. Про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 8. Про припи-
нення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 9. Про визначен-
ня кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 10. Про обрання членів 
Наглядової Ради Товариства. 11. Про припинення повноважень членів Ре-
візійної комісії Товариства. 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства. 13. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.. Осо-
би, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада, інших пропозицій до переліку питань порядку денного не 
подавалось. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загаль-
них зборів: виконавчий орган. Результати розгляду питань порядку денно-
го: Питання № 1: Обрали лічильну комісію та затвердили порядок прове-
дення Зборів. Питання № 2: Затвердили звіт Правління про результати 
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Питання № 3: Затверди-
ли звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Питання № 4: Затвердили 
звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Питання № 5: Прийняли до 
уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2016 року. 
Питання № 6: Затвердили основні напрямки господарської діяльності То-
вариства на 2017 рік. Питання № 7: Попередньо схвалили вчинення Това-
риством значних правочинів в період протягом одного року з моменту при-
йняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та 
предметом яких є: - одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, 
акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/
послуг в банківських установах; - передача майна (майнових прав) Това-
риства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення 
виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або 
будь – яких третіх осіб; - купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, 
відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг 
майна; - інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких 
воно виступає однією із сторін. Надали Наглядовій Раді Товариства по-
вноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціо-
нерів: - погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними збо-
рами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та 
доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом од-
ного року з моменту прийняття цього рішення; - надавати згоду (уповно-
важувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою 
Наглядової ради, Головою правління Товариства попередньо схвалених 
Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного право-
чинів. Питання № 8: Відкликали з посад Голову та членів Наглядової Ради 
Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Миколу Мефо-
дійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро». Питан-
ня № 9: Визначили кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб. 
Питання № 10: Обрали до складу Наглядової Ради Товариства Вайспапі-
ра Вадима Аркадійовича, Гавриленка Володимира Миколайовича, Крав-
чука Сергія Дмитровича, Чумака Анатолія Миколайовича, Пустовойта 
Павла Віталійовича. Затвердили умови цивільно – правових договорів, які

укладатимуться з обраними до складу Наглядової Ради Товариства осо-
бами. Питання № 11: Відкликали з посад Голови та членів Ревізійної комі-
сії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, 
Горяінова Віктора Володимировича.. Питання № 12: Відкликали з посад 
Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, 
Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича. 
Питання № 13: Затвердили статут Товариства в новій редакції та уповно-
важили Голову Зборів Прозора С.М. на підписання нової редакції Статуту 
Товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори 
акціонерів відбулися 28.04.2017 року.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.09.2017 року. Кво-
рум зборів: 78,7808% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії та затвер-
дження порядку проведення Зборів. 2. Про надання згоди на вчинення 
правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість. 3. Про виступ майно-
вим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» та передачу в на-
ступну заставу та іпотеку майна Товариства. 4. Про виступ фінансовим по-
ручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль». 5. Про надання 
повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та під-
писання інших необхідних документів. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного: виконавчий орган. Особа, що ініціювала 
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: виконавчий орган. Резуль-
тати розгляду питань порядку денного: Питання № 1: Обрали склад лічиль-
ної комісії. Затвердили порядок проведення Зборів. Питання № 2: Надали 
згоду Товариству на вчинення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступних 
правочинів із заінтересованістю та затвердити проекти зазначених право-
чинів, а саме: - договорів застави, наступної застави та наступної іпотеки у 
зв’язку з виступленням Товариством майновим поручителем перед  
АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями; - ТОВ «Городище-
Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення 
кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-Пустоварівська 
аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) та АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Ге-
нерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 
10 000  000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 міся-
ців; - ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та СТОВ «Цу-
кровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що 
буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генераль-
ного договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро 
(п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців;та передати 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених 
зобов’язань в заставу, наступну заставу та наступну іпотеку наступне майно 
Товариства: - нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу; - вироб-
ниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу; - транспортні за-
соби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу; -договорів поруки у зв’язку із 
виступленням Товариством фінансовим поручителем перед АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» за зобов’язаннями ТОВ «Городище-Пустоварівська аграр-
на компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром забор-
гованості не більше 12 600 000,00 євро (дванадцять мільйонів шістсот тисяч 
євро) та із строком дії не більше 60 місяців. Питання № 3: Виступили майно-
вим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями: 
- ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 
34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором 
на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-
Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) та  
АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках 
зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у 
розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 
72 місяців; - ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та 
СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, 
що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генераль-
ного договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро 
(п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; та передати  
АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених 
зобов’язань в заставу, наступну заставу та наступну іпотеку наступне майно 
Товариства: - нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу; - вироб-
ниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу; - транспортні за-
соби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу; Керуючись ст.70 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства», Товариство усвідомлює, що рішення про 
передачу в наступну заставу та іпотеку майна є чинним незалежно від 
збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшен-
ня/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні
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до іноземних валют. Питання № 4: Виступили фінансовим поручителем за 
зобов’язаннями ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (іден-
тифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за до-
говорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не 
більше 12 600 000,00 євро (дванадцять мільйонів шістсот тисяч євро) та із 
строком дії не більше 60 місяців. Питання № 5: Надали повноваження ди-
ректору ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Прозору Сергію Ми-
хайловичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль»від 
імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод тиа інших

документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узго-
дивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод. Причини, чому за-
гальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися 
22.09.2017 року.
6. Інформація про дивіденди 
Опис: Товариство не нараховувало i не сплачувало дивiденди у звiтному 
перiодi в зв’язку зі збитками. За результатами попереднього періоду диві-
денди також не нараховувались та не сплачувались.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00191193
3. Місцезнаходження 87504, м. Марiуполь, проспект 

Iллiча, б. 54, блок 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0625292301 0625253380
5. Електронна поштова адреса emz.priemnaya@enakievosteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emz.metinvestholding.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товари-
ства); 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» (надалi - Товариство або Емiтент) 23 квiтня 
2018 р. отримало iнформацiю, вiдповiдно до якої пакет Акцiонера 
Метiнвест Б.В. (Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697, 
мiсцезнаходження: Nassaulaan, буд.2А, оф.2514JS, ’s-Gravenhage, the 
Netherlands) збiльшився, але становить не менше 10 вiдсоткiв простих 
акцiй, а саме:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства 
збiльшився з 56.111668% до 60.710354%;

Iнформацiя про змiну розмiру частки акцiонера в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй Товариства вiдсутня.

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 Зайцева Т. В.
виконуюча обов’язки Ге-
нерального директора 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості : Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ»; 
Код за ЄДРПОУ 00190762. Місцезнаходження 47724, смт.Велика Березови-
ця, вул. Нацiонального Вiдродження, 14. Міжміський код, телефон та факс 
0352270016 270016. Електронна поштова адреса ternopil@bruht.com.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 00190762.smida.gov.ua. Вид особливої 
інформації попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів . 
II. Текст повідомлення: Дата прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р.; Найменування упо-
вноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв Товари-
ства; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
прийнято рiшення Надати попереднє схвалення та згоду на укладення 
ПАТ «Тернопiльвтормет» значних правочинiв будь-якого характеру (у тому 
числi, але не тiльки, кредитних договорiв, договорiв iпотеки, застави, по-
руки, купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого та рухомого майна, договорiв 
лiзингу, господарських та iнших договорiв у межах лiмiту граничної ринко-
вої вартостi правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв 

США включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi України/росiйських 
рублях/євро за курсом валют, встановленим Нацiональним банком України 
на момент укладення таких правочинiв), якi можуть вчинятися Товариством 
з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами (а саме - з 26 квiтня 
2018 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборiв, але 
не пiзнiше нiж 30 квiтня 2019 року та уповноважити Наглядову раду 
ПАТ «Тернопiльвтормет» приймати рiшення щодо визначення iстотних 
умов укладання Товариством таких правочинiв; Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв: 1313500 тис.грн; Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 6480 тис.грн; Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 20270,0617%; За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 9267440 ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 9054598 ; Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 9054598 голосiв, що 
складає 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв 
(представникiв акцiонерiв) Товариства; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «проти» прийняття рiшення: 0 голосiв. III. Підпис Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова правлiння Стечишин Орислав Іванович 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕ-
МИ УКРАїНИ», 22599262, вул. Руса-
нівський бульвар, 7, м. Київ, Дніпровський 
р-н, 02154, (056) 788-02-04

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

27.04.2018

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

http://people.net.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТРАНСНА ЦIО НАЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ «ГРА НIТ» , 32805271, 
вул. Броварська, буд. 40, село Білошиці,, Ко-
ростенський район,, Житомирська область, 
11570, (04142) 4-91-62, (044) 4-50-51

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

30.04.2018

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

tnkgranit.prat.in.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК», 
01373298, 
вул. Бориспільська, буд. 11, м. Київ, 
Дарницький, 02093, (044) 566-13-12

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

27.04.2018

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

http://www.dzzbk.com.ua

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

Приватне підприємство - Аудитор-
ська фірма «ВЕРІФ-АУДИТ», 
30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2017 року. Кворум 
зборів: 9,9267844864% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря За-
гальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання 
членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних 
зборів акціонерів. 2. Звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАР-
НИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку 
Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗА-
ВОД ЗБК» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків. 6. Затвердження змін до 
Статуту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій ре-
дакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції. 7. За-
твердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом ви-
кладення в новій редакції. 8. Затвердження змін до Положення про 
Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції. 9. Затвердження 
змін до Положення про виконавчий орган шляхом викладення в новій ре-
дакції. 10. Затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом 
викладення в новій редакції. 11. Припинення повноважень членів Нагля-
дової ради. 12. Обрання членів Наглядової ради. 13. Затвердження умов 
договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагородии, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. 
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення начних 
правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: Наглядова рада Товариства. Особа, що ініціювала проведення 
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергових загальних зборів в звіт-
ному періоді не було. Результати розгляду питань порядку денного: Питан-
ня № 1: 1. Обрали Головою Загальних зборів Прокопенко Тетяну Юріївну, 
секретарем Загальних зборів Ружицького Ігоря Геннадійовича. 2. Обрали 
Лічильну комісію у складі п’яти осіб: Гринь Ольга Іванівна, Доценко Анна 
Іванівна, Орлова Наталія Олександрівна, Раскалєй Тетяна Василівна, 
Тимченко Наталія Анатоліївна. 3. Встановили порядок проведення За-
гальних зборів акціонерів та затвердили наступний Регламент: виступи та

обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів 
з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 
голосування. Питання № 2: Затвердили звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬ-
КИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності за 
2016 рік. Питання № 3: Затвердили звіт Наглядової ради ПАТ «ДАР-
НИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік. Питання № 4: 1. Затвердили звіт 
Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 2. Затвердили ви-
сновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти 
даних фінансової звітності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік. 
Питання № 5: 1. Затвердили річний звіт ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗБК» за 2016 рік. 2. Прибуток за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік направити на 
покриття збитків минулих років. Дивіденди акціонерам за 2016 рік не на-
раховувати і не виплачувати. Питання № 6: 1. Затвердили зміни до Ста-
туту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій ре-
дакції. 2. Уповноважили голову та секретаря Загальних зборів акціонерів 
підписати Статут ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції. Пи-
тання № 7: Затвердили зміни до Положення про Загальні збори акціоне-
рів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редак-
ції. Питання № 8: Затвердили зміни до Положення про Наглядову раду 
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції. 
Питання № 9: Затвердили зміни до Положення про виконавчий орган 
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції. 
Питання № 10: Затвердили зміни до Положення про Ревізійну комісію 
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції. 
Питання № 11: Припинили з 21 квітня 2017 року повноваження членів 
Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» Компанії ХОГАРТ ІН-
ДАСТРІЗ ЛІМІТЕД (HOGARTH INDUSTRIES LIMITED), Прокопенко Олек-
сія Юрійовича. Питання № 12: Обрали з 22 квітня 2017 року членами 
Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» Демченка Станісла-
ва анатолійовича, Дубецького Олександра Павловича, Прокопенка 
Олексія Юрійовича, Ружицького Ігоря Геннадійовича, Шевчука Анатолія 
Сернійовича. Питання № 13: 1. Затвердили умови цивільно-правових 
договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК». 2. Визначили, що голова та члени Наглядової ради здій-
снюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважили Ди-
ректора Дмитренка В.Л. на підписання цивільно-правових договорів з 
головою та членами Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». 
Питання № 14: Попередньо надали згоду на вчинення значних правочи-
нів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які мо-
жуть вчинятися ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» протягом одного року 
з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попере-
днього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою 
Товариства: - договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (това-
рів), із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше  
95 000 000 (дев’яносто п’ять мільйонів) гривень за кожним догово-
ром. Причини, чому загальні збори не відбулися:річні загальні збори ак-
ціонерів відбулися 21.04.2017 року.
6. Інформація про дивіденди 
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: За результатами 
звітного 2017 та попереднього 2016 років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось. Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БЕТОН СЕРВIС», 32375528, 
вул. Промислова, буд. 4, м. Київ, 
Голосiївський район, 01013, 044 5314022

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

27.04.2018

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

32375528.smida.gov.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ТЕРМIНАЛ-М», 31749934, 
вул. Резервна, буд. 8, м. Київ, Оболон-
ський район, 04074, (044) 501-91-82

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

27.04.2018

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

31749934.smida.gov.ua
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВАРТОНС» , 
33735860Дніпропетровська, Бабушкiнський, 
49044, мiсто Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ АР-
ТЕМА, будинок 5 099 600 32 70,

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

27.04.2018

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

www.vartons.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОРА РIТЕЙЛ»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ФОРА РIТЕЙЛ», 33870671, Україна Київська обл. Києво-
Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промислова, будинок 5, 
(044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27/04/2017

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

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СУМИ-
ЛАДА", 13995579 Сумська обл. , 
Зарiчний р-н, 40034, м. Суми, вул. Геро-
їв Крут, 19 0542 32-43-50,

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

27.04.2018

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

13995579.emitents.org

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БЕТОН КОМПЛЕКС», 04012164, 
вул. Резервна, буд. 8, м. Київ, Оболон-
ський район, 04074, 044 4302001

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

27.04.2018

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

04012164.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ», 33870687, Україна Київська обл. 
Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промислова, буди-
нок 5, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27/04/2017

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОДМАГТОРГ 18»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПРОДМАГТОРГ 18», 40009040, Україна Київська обл. Києво-
Святошинський район р-н 08132 мiсто Вишневе вулиця Промислова, 
будинок 5, 0445858935

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27/04/2018

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬК-
КОКС», код за ЄДРПОУ - 00191112, 
місцезнаходження – Донецька обл., 
87534, мiсто Марiуполь, пр. Нахiмова, 
буд. 116, корпус А. Тел. 0623873070

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

30.04.2018

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

https://00191112.smida.gov.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛIБО-
ПРИЙ МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", 
код за ЄДРПОУ 00953253, 24733, Вінницька обл., 
Пiщанський район, селище Попелюхи, площа 
Гагарiна, будинок 1, тел.: (04349) 2-53-37

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

27.04.2018

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

http:\\popeluhi.vioil.com
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАСНО ДОНВУГIЛЛЯ»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРАСНО-
ДОНВУГIЛЛЯ», код за ЄДРПОУ  - 
32363486, місцезнаходження - 
93404, Луганська обл., місто 
Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 
будинок 54. Тел. (06435) 65415

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

30.04.2018

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

https://coal.metinvestholding.com/ru/
about/info

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», код за 
ЄДРПОУ– 00191193, місцезнахо-
дження - Донецька обл., 87504, 
мiсто Марiуполь, 
проспект Iллiча, будинок 54, блок 4. 
Тел. 0625292301

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

30.04.2018 р.

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

https://emz.metinvestholding.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ 
БУРЯКОРАДГОСП», 00385922, вул. Рад-
госпна, с. Городище-Пустоварівське, 
Володарський, Київська область, 09310, 
Україна, (04569) 5-79-96

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

30.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/00385922/

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

Приватне підприємство - Аудиторська 
фірма «ВЕРІФ-АУДИТ», 30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.04.2017 року. Кворум 
зборів: 3,4823915241% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії та за-
твердження порядку проведення Зборів. 2. Звіт Правління про результати 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комі-
сії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків. 6. 
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р. 7. Про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 8. Про припи-
нення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 9. Про визначен-
ня кількісного складу Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членів 
Наглядової Ради Товариства. 11. Про припинення повноважень членів Ре-
візійної комісії Товариства. 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства. 13. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції. Особи, 
що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова 
рада Товариства, інші пропозиції до переліку питань порядку денного не 
подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загаль-
них зборів: позачергові загальні збори акціонерів в звітному періоді не 
скликались. Результати розгляду питань порядку денного: Питання № 1: 
Обрали лічильну комісію та затвердили порядок проведення Зборів. Пи-
тання № 2: Затвердили звіт Правління про результати господарської ді-
яльності Товариства у 2016 році. Питання № 3: Затвердили звіт Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік. Питання № 4: Затвердили звіт Ревізійної

комісії Товариства за 2016 рік. Питання № 5: Направили прибуток, отри-
маний Товариством в 2016 р., направити на розвиток виробництва і госпо-
дарської діяльності. Питання № 6: Затвердили основні напрямки госпо-
дарської діяльності Товариства на 2017 рік. Питання № 7: Попередньо 
схвалили вчинення Товариством значних правочинів в період протягом 
одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності Товариства, та предметом яких є: - одержання Товариством креди-
тів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших бан-
ківських продуктів/послуг в банківських установах; - передача майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших до-
говорів; - забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, 
Товариства та/або будь – яких третіх осіб; - купівля – продаж майна, в т.ч. 
нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, 
оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов’язані з діяльністю Това-
риства, і в яких воно виступає однією із сторін. Надали Наглядовій Раді 
Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних 
зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо схвалених цими За-
гальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змі-
нами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період про-
тягом одного року з моменту прийняття цього рішення; - надавати згоду 
(уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Го-
ловою Наглядової ради, Головою правління Товариства попередньо схва-
лених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного 
правочинів. Питання № 8: Відкликали з посад Голову та членів Наглядової 
Ради Товариства Гавриленко Миколу Мефодійовича, Чумака Анатолія Ми-
колайовича, ТОВ «Галс Агро». Питання № 9: Визначили кількісний склад 
Наглядової ради Товариства – 5 осіб. Питання № 10: Обрали до складу 
Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гаври-
ленка Володимира Миколайовича, Кравчука Сергія Дмитровича, Чумака 
Анатолія Миколайовича, Моренка Миколу Миколайовича. Затвердили 
умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з обраними до 
складу Наглядової Ради Товариства особами. Питання № 11: Відкликали 
з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Васи-
лівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимиро-
вича. Питання № 12: Обрали до складу Ревізійної комісії Товариства Ку-
чер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора 
Володимировича. Питання № 13: Затвердили статут Товариства в новій 
редакції та уповноважили Голову Зборів Мозгового В.М. на підписання но-
вої редакції Статуту. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні 
збори акціонерів відбулися 26.04.2017 року.
6. Інформація про дивіденди 
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: за рішенням за-
гальних зборах акціонерів , які відбулися 26.04.2017 р. Прибуток, отрима-
ний Товариством в 2016 р., направили на розвиток виробництва і госпо-
дарської діяльності Товариства. За рішенням загальних зборів акціонерів, 
які відбулися 20.04.2016 р. прибуток, отриманий Товариством у 2015 р., 
направили на розвиток виробництва та господарської діяльності Товари-
ства, дивіденди не нараховували та не виплачували. 
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 

IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОї»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТ-
РУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬ-
КОЇ», 05523398, вул. Будiн дустрiї, 7, 
м. Київ, Голосiївський р-н, 01013, 
(044) 285-54- 24

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

27.04.2018

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

zbkkovalskaya.kiev.ua

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

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Веріф Аудит», 
30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. Кворум 
зборів: 95,09046% до загальної кількості голосів.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та 
секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та 
обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загаль-
них зборів акціонерів. 2. Звіт Правління ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК 
ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2016 рік, 
розподіл прибутку і збитків. 6. Затвердження змін до Статуту ПАТ «ЗЗБК 
ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції, надання повнова-
жень на підписання Статуту в новій редакції. 7. Затвердження змін до Поло-
ження про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.
8. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом викла-
дення в новій редакції. 9. Затвердження змін до Положення про Правління 
шляхом викладення в новій редакції. 10. Затвердження змін до Положення 
про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції. 11. Припинення 
повноважень голови та членів Наглядової ради. 12. Обрання членів На-
глядової ради. 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з 
головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з голо-
вою та членами Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. 

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
позачерговi збори не скликались.
Результати розгляду питань порядку денного:
Обрали Голову і секретаря Загальних зборів. Обрали Лічильну комісію. Вста-
новили порядок проведення Загальних зборів та затвердити Регламент. За-
твердили звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2016 рік. Затвердили звіт Наглядової ради за 2016 рік. Затвердили звіт Ре-
візійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 
за 2016 рік. Затвердили висновок Ревізійної комісії про підтвердження досто-
вірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ЗЗБК ім. С.Ковальської» 
за 2016 рік. Затвердили річний звіт ПАТ «ЗЗБК ім. С.Ковальської» за 2016 рік. 
Затвердили прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності за 
2016 р.та вирішили залишити нерозподіленим. Затвердили зміни до Статуту 
ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції. Уповно-
важили голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут 
ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» в новій редакції. Затвердили зміни до Поло-
ження про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом 
викладення в новій редакції. Затвердили зміни до Положення про Наглядову 
раду ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції. 
Затвердили зміни до Положення про Правління ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції. Затвердили зміни до Положен-
ня про Ревізійну комісію ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення 
в новій редакції. Припинили повноваження голови Наглядової ради та членів 
Наглядової Ради. Обрали членів Наглядової ради. Затвердили умови 
цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради 
ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ». Визначили, що голова та члени Наглядової 
ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважили 
Голову правління Головаша В.П. на підписання цивільно-правових договорів 
з головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались.
6. Інформація про дивіденди 
Опис
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. (Прото-
кол №23 вiд 12.04.2017 р.) дивiденди за 2016 рiк не нараховували та не 
виплачували. Прибуток за результатами фінансово-господарської діяль-
ності за 2016 рік залишили нерозподіленим. Рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2018 р. дивiденди за 2017 рiк не нарахову-
вати та не виплачувати. Прибуток за результатами фінансово-господарської 
діяльності за 2017 рік залишити нерозподіленим. 
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: дивiденди не нарахову-
вались i не виплачувались.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 
дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Дата початку виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не ви-
плачувались.
Розмiр виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не виплачува-
лись.
Порядок виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не виплачу-
вались.
Строк виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не виплачува-
лись.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД», 
код за ЄДРПОУ– 00191135, 
місцезнаходження – Донецька обл., 
87504, мiсто Марiуполь, про-
спект Iллiча, будинок 54, корпус 4. 
Тел. +38062-57-59-501

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

30.04.2018

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

https://pipe.metinvestholding.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛIННЯ», 
код за ЄДРПОУ– 00191827. 
Місцезнаходження -Донецька обл., 
87534, м. Марiуполь, 
проспект Нахiмова, буд. 116А. 
Тел. - 06253-5-25-28

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

30.04.2018

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

https://kru.metinvestholding.com/ru
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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 
"Полтавський турбомеханiчний 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00110792
3. Місцезнаходження 36014, мiсто Полтава, вулиця 

Зiнькiвська, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0532)51-14-25 (0532) 511-409
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://old.ptmz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Полтавський турбомеханiчний завод» 
(мiсцезнаходження: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, буд. 6, 
код ЄДРПОУ 00110792) (надалi Товариство) попередньо надано згоду на 
вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних рiчних Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi (включно) значних правочинiв 
вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна пе-
ревищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характером) яких є: одержання 
Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, 
акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/по-
слуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», 
будь-якому iншому банку; залишення, передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб та/або внесення змiн до 
вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», 
ПАТ «ПУМБ», будь-яким iншим банком; змiна дiючих умов кредитних 
договорiв (подовження строку дiї договорiв, збiльшення взятих на себе То-
вариством грошових зобов’язань, змiна вiдсоткових ставок, змiна графiкiв 
погашення, операцiй пов’язаних з реструктуризацiєю заборгованостi, 
тощо), будь-яких змiн до договорiв забезпечення (в т.ч. договорiв iпотеки, 
застави, поруки, тощо); участь в тендерних процедурах, процедурах 
закупiвлi, процедурах запиту пропозицiй, а також iнших конкурсних проце-
дурах пов'язаних з реалiзацiєю товарiв та/або робiт та/або послуг на адре-
су третiх осiб, в тому числi, але не обмежуючись, що проводяться третiми 
особами в рамках здiйснення закупiвель за власнi кошти, закупiвель за 
державнi кошти, а також в рамках Закону України «Про здiйснення держав-
них закупiвель», а також оформлення (пiдписання) будь-яких документiв, 
пов’язаних iз указаною участю Товариства; укладання договорiв, предме-
том яких є реалiзацiя товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх 
осiб, а також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших 
документiв, пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв); 
укладання договорiв, предметом яких є закупiвля у третiх осiб товарiв та/
або робiт та/або послуг (у тому числi придбання рухомого i нерухомого 
майна), а також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших 
документiв, пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв). 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 442 216 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 1 130,67%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй Товариства становить 142 480 012 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах становить  
141 025 846 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття рiшення становить 141 025 846 штук (100% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

26.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiнерiв Товариства по-
передньо надано згоду на вчинення (укладення) Товариством iз Публiчним 
акцiонерним товариством «Укрсоцбанк» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Ковпака, буд.29, код ЄДРПОУ 00039019) додаткового договору до до-
говору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року 
вiдповiдно до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 тис. грн.; строк 
дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021 (включно); сплата процентiв за користу-

вання кредитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри 
фiнансування). Також, указаним рiшенням рiчних загальни зборiв акцiонерiв 
Товариства, попередньо надано згоду на вчинення (укладання) Товари-
ством iз указаним вище банком, додаткових договорiв про внесення змiн та 
доповнень до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не ви-
ключно, будь-якi змiни, внаслiдок яких збiльшується або зменшується 
строк користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, та/або 
розмiр кредиту/частини кредиту/траншу кредиту, та/або розмiр процентiв 
за користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, та/або 
розмiр комiсiй, комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, 
штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Товариство згiдно з 
договором повинно сплачувати Банку, змiнювати решту умов договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 на власний 
розсуд. Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 48 900 тис. грн. 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 442 216 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 11,06%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
Товариства становить 142 480 012 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 141 025 846 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення ста-
новить 141 025 846 штук (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
Товариства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

26.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiнерiв Товариства по-
передньо надано згоду на надання Товариством поруки Публiчному 
акцiонерному товариству «Укрсоцбанк» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Ковпака, буд.29, код за ЄДРПОУ 00039019) в забезпечення виконання 
наступних зобов’язань:

1) зобов’язання Приватного акцiонерного товариства «Науково-
виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш» (мiсце-
знаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
00220434) за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №022-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповненнями, якi можуть бути внесенi у май-
бутньому, вiдповiдно до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 
тис. грн.; строк дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021 (включно); сплата 
процентiв за користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних 
(надалi разом – Параметри фiнансування).

2) зобов’язання Спiльного українсько-бiлоруського пiдприємства «Укр-
техносинтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
21127532) за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №019-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповненнями, якi можуть бути внесенi у май-
бутньому, вiдповiдно до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше  
44 622,59 тис. грн.; строк дiї кредитної лiнiї – до 30.09.2020 (включно); спла-
та процентiв за користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних 
(надалi разом – Параметри фiнансування). Також, указаним рiшенням 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, надано згоду на будь-якi 
майбутнi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї №022-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018 та договору про вiдкриття кредитної лiнiї №019-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018 року (надалi разом – основнi договори), в тому числi такi, 
внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства 
як поручителя та погоджено, що такi змiни не є пiдставою для припинення 
поруки наданої Товариством i встановлена порука залишиться чинною 
протягом строку дiї договорiв поруки. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 
становить 93 522,59 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 442 216 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 21.15%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 142 480 012 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах стано-
вить 141 025 846 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 141 025 846 штук (100% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй То-
вариства).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Кассай Дмитро Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД”
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

2. Код за ЄДРПОУ – 00385922.
3. Місцезнаходження - 09310 , Київська область, Володарський р-н, 

с. Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04569) 5-79-96, (04569) 5-79-96.
5. Електронна поштова адреса - gpbr@gals-agro.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації - https://smida.gov.ua/site/00385922/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Кравчук Сергій Дмитрович, яка займала 
посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персо-
нальному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії по-
вноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Вайспапір Вадим Аркадійович, яка займа-
ла посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персо-
нальному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії по-
вноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Чумак Анатолiй Миколайович , яка займа-
ла посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персо-
нальному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії по-
вноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, 
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Змі-
ни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням термі-
ну дії повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 
25.04.2018 року. Посадова особа Моренко Микола Миколайович, яка за-
ймала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у 
персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії 
повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-

саді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 

ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 
БУРЯКОРАДГОСП» № 1/2018 від 25.04.2018 року. Кравчук Сергій Дмитро-
вич обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
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: гене-
ральний директор СТОВ «Цукровик». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних не надано. Член Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником 
акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 
БУРЯКОРАДГОСП» № 1/2018 від 25.04.2018 року. Вайспапір Вадим Арка-
дійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: голова Ради засновникiв ТОВ «Галс-К Лтд». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради 
Вайспапір В.А. є представником акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 
БУРЯКОРАДГОСП» № 1/2018 від 25.04.2018 року. Гавриленко Володимир 
Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: заступник директора ТОВ «Галс К-ЛТД», директор 
ТОВ «Агрофос». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Член Наглядової ради Гавриленко В.М. є представником акціонера То-
вариства - ТОВ «Галс Агро». 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 
БУРЯКОРАДГОСП» № 1/2018 від 25.04.2018 року. Чумак Анатолій Микола-
йович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
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: ПАТ «Городище-Пустоварівський бурякорадгосп», механік, 
СТОВ «Цукровик», провідний спеціаліст. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано. Член Наглядової ради Чумак А.М. Є представни-
ком акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 
БУРЯКОРАДГОСП» № 1/2018 від 25.04.2018 року. Моренко Микола Мико-
лайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: ВАТ «Цукровий завод iм.Т.Г.Шевченко», головний 
iнженер; голова правління ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий за-
вод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член На-
глядової ради Моренко М.М. є представником акціонера Товариства -  
ТОВ «Галс Агро».

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

міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор   Мозговий Володимир Миколайович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  30.04.2018
  (дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

1.2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382125

1.3.Місцезнаходження емітента Україна, 03039, м. Київ, 
проспект Науки, 1

1.4.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61

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

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

lawyers@condfab.kiev.ua

1.7. Дата вчинення події 26 квітня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

2. Текст повідомлення: 
2.1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв:

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 
(далі  – Товариство) 26.04.2018 р.

2.2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: 
2.2.1. Характер правочинів:
Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 

які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з 
дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних 
зборів акціонерів). Характер таких значних правочинів: будь-які договори 

або угоди, що відповідають предмету діяльності Товариства у відповідності 
до Статуту, включаючи купівлю-продаж, роботи, послуги, позику, фінансову 
допомогу, будівництво, інвестиційну діяльність вартість яких перевищує  
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп. 
Надано повноваження Генеральному Директору Товариства протягом  
1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійсню-
вати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства зна-
чних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Стату-
том Товариства та цим рішенням порядку.

2.2.2. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 000 000 тис. грн.
2.2.3. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-

сової звітності:
793 915 тис. грн.
2.2.4. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 126 %

2.2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:

• загальна кількість голосуючих акцій - 693 844 310 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах – 682 497 141 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  – 682 398 333 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

_____________________ Бойчук В. Ю.
/ підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОшЕН»

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Печенiзьке рибоводне господар-
ство»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

22628992

3. Місцезнаходження емітента 62801 Харкiвська обл., 
Печенiзький р-н, смт Печенiги, 7км 
автодороги Печенiги-Базалiївка

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

pecherickrubolovgospodarctvo@
ft.net.ua

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

www. pechenigi.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Балабай Юрiй Валентино-
вич (паспорт: серiя ММ номер 113389 виданий Чугуївським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 23.12.1996) припинено повноваження 
25.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 25.04.2018р.) 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 28.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Старець Анатолiй Степано-
вич (паспорт: серiя МК номер 455670 виданий Печенiзьким РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 24.03.1997) обрано на посаду 25.04.2018р. 
рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.) з 
числа обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї (Протокол 
б/н вiд 25.04.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: замiсник 
голови правлiння ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Григорова Зоя Петрiвна (пас-
порт: серiя ММ номер 416475 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 03.07.2000) припинено повноваження 25.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
25.04.2018р.) 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 28.04.2017 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Григорова Зоя Петрiвна (пас-
порт: серiя ММ номер 416475 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 03.07.2000) обрано на посаду 25.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.), термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: бухгалтер-кассир ПрАТ «Печенiзьке рибо-
водне господарство». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кормiлець Анатолiй Григоро-
вич (паспорт: серiя МК номер 275006 виданий Печенiзьким РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 16.08.1996) припинено повноваження 
25.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 25.04.2018р.) 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 28.04.2017 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Журба Ольга Олексiївна (пас-
порт: серiя ВА номер 391850 виданий Олександрiвським РВ УМВС України 
в Донецькiй областi, 24.07.1996) обрано на посаду 25.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: iхтiолог ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство».

Голова правлiння ____________  Аграмаков Микола Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕЧЕНIЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ 
«ПОДІЛЛЯ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

33143011

1.4.Місцезнаходження емітента 24600 Вінницька обл., Крижопільський 
район, селище міського типу Крижопіль, 
вулиця Юрія Тютюнника, будинок 74 А

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04340) 2-18-69, (04340) 2-18-69

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

podillya@pkp.com.ua

1.7.Дата вчинення події 26 квітня 2018 року
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб Емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується для розкриття 
інформації

www.pkp.com.ua

2. Текст повідомлення:
2.1. Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Товариством з обме-
женою вiдповiдальнiстю «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 26 квітня 2018 р. 
прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член (Голова) Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Боровська Вiкторiя 
Анатолiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Під-
става такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на даній по-
саді. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення 
єдиного акціонера ПрАТ «ПК «Подiлля» - ТОВ «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 
вiд 26 квiтня 2018 р. про припинення повноважень особи на даній посаді. 
Особа акціями Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 
(один) рік. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

2.2. Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Товариством з обме-
женою вiдповiдальнiстю «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 26 квітня 2018 р. 
прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Сікорський Сергій Петрович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого 
рішення: закінчення терміну повноважень особи на даній посаді. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: рішення єдиного акціо-
нера ПрАТ «ПК «Подiлля» - ТОВ «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» вiд 26 квiтня 
2018 р. про припинення повноважень особи на даній посаді. Особа акціями 
Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Товариством з обме-
женою вiдповiдальнiстю «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 26 квітня 2018 р. 
прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Безсмертна Свiтлана Миколаїв-
на (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого 
рішення: закінчення терміну повноважень особи на даній посаді. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: рiшення єдиного акціо-
нера ПрАТ «ПК «Подiлля» - ТОВ «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» вiд 26 квiтня 
2018 р. про припинення повноважень особи на даній посаді. Особа акціями 

Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Товариством з обме-
женою вiдповiдальнiстю «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 26 квітня 2018 р. 
прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член (Голова) Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Безкоровайний Юрій 
Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), об-
раний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Підстава такого рішення: необхiднiсть переобрання персонального 
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до вимог Статуту  
ПрАТ «ПК «Подiлля». Обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «ПК «Подiлля» - 
ТОВ «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» вiд 26 квiтня 2018 р. про обрання особи 
на посаду. Особа акціями Товариства не володіє. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний економіст відділу по 
контролю за сільськогосподарським виробництвом ТОВ «Сільгосппро-
дукт», головний економіст СТОВ «Агроко», начальник управління економі-
ки та фінансів цукрового виробництва ТОВ «Група «Агропродінвест», ди-
ректор ПрАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш». Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Товариством з обме-
женою вiдповiдальнiстю «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 26 квітня 2018 р. 
прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Безсмертна Свiтлана Миколаїв-
на (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на 
строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підста-
ва такого рішення: необхiднiсть переобрання персонального складу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до вимог Статуту  
ПрАТ «ПК «Подiлля». Обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «ПК «Подiлля» -  
ТОВ «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» вiд 26 квiтня 2018 р. про обрання особи 
на посаду. Особа акціями Товариства не володіє. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера 
ТОВ «Група Агропродiнвест». Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.6. Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Товариством з обме-
женою вiдповiдальнiстю «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 26 квітня 2018 р. 
прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Сiкорський Сергiй Петрович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк 
до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава та-
кого рішення: необхiднiсть переобрання персонального складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства вiдповiдно до вимог Статуту ПрАТ «ПК «Подiлля». Об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення єдиного 
акцiонера ПрАТ «ПК «Подiлля» - ТОВ «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» вiд  
26 квiтня 2018 р. про обрання особи на посаду. Особа акціями Товариства 
не володіє. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: начальник управлiння економiчного планування ТОВ «ГРУПА 
АГРОПРОДIНВЕСТ». Особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Директор ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» 
______________________ Гавріш О. О.
/ підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМАНЕНТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ре-
манент» . 2. Код за ЄДРПОУ: 01552747 . 3. Місцезнаходження: 76003, 
Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Ушинського, 1. 4.Міжмісь-
кий код, телефон, факс: (0342) 50-71-18. 5. Електронна поштова адреса: 
lesya@kerambud.com.if.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.
remanent.pat.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття 
рішення про виплату дивідендів.

ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емітента 
26.04.2018р. прийнято рішення про виплату дивідендів та встановлено 
16.05.2018р. датою складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішен-
ня загальних зборів, становить 101469,60 грн. (з розрахунку 0,60 грн. на 
одну акцію). Строк виплати дивідендів - з 17.05.2018р. по 25.10.2018р. 
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати 
дивiдендiв – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, 
що мають право на отримання дивідендів, вiдповiдно до кiлькостi належ-
них їм акцiй на дату складення перелiку.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Сабат Н.М. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ 

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОРОДИЩЕ-
ПУСТОВАРIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 
ЗАВОД», 00372428, вул. Центральна, 
буд. 53, с. Городище-Пустоварівське, 
Володарський, Київська область, 
09310, (04569) 5-79-98

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

30.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/00372428/

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

Приватне підприємство - Аудиторська 
фірма «ВЕРІФ-АУДИТ», 30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.04.2017 року. Кво-
рум зборів: 80,0335% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії та 
затвердження порядку проведення Зборів. 2. Звіт Правління про ре-
зультати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової 
Ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – госпо-
дарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., 
розподіл прибутку і збитків. 6. Визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 р. 7. Про попереднє схвалення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту 
прийняття цього рішення. 8.  Про припинення повноважень членів На-
глядової Ради Товариства. 9. Про визначення кількісного складу Нагля-
дової ради Товариства. 10. Про обрання членів Наглядової Ради Това-
риства. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства. 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
13. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова 
рада Товариства, інші пропозиції щодо переліку питань порядку денно-
го не подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ 
загальних зборів: позачергові збори не скликались Результати розгляду 
питань порядку денного: Питання № 1: Обрати Романчук Н.П. – Голо-
вою лічильної комісії, Олійник І.С., Савченко Ю.І. – членами лічильної 
комісії. Затвердили наступний порядок проведення Зборів: - основна 
доповідь – до 20 хвилин; - співдоповіді – 5 хвилин; - виступи в деба-
тах  – 5 хвилин; - відповіді на запитання – 5 хвилин; - для заяв, пропо-
зицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдо-
повідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати

відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. За-
явки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретарі-
ат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах проводиться ви-
ключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням 
Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2017 від 01.02.2017 року). 
Питання № 2: Затвердили звіт Правління про результати господарської 
діяльності Товариства у 2016 році. Питання № 3: Затвердили звіт Нагля-
дової ради Товариства за 2016 рік. Питання № 4: Затвердили звіт Ревізій-
ної комісії Товариства за 2016 рік. Питання № 5: Прийняли до уваги від-
сутність прибутку та наявність збитків за результатами 2016 року. Питання 
№ 6: Затвердили основні напрямки господарської діяльності Товариства 
на 2017 рік. Питання № 7: Попередньо схвалили вчинення Товариством 
значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття 
цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом 
яких є: - одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/
або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банків-
ських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання 
зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких 
третіх осіб; - купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлен-
ня права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші 
правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає 
однією із сторін. Надали Наглядовій Раді Товариства повноваження без 
отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів: - погоджува-
ти умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів 
значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які бу-
дуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту 
прийняття цього рішення; - надавати згоду (уповноважувати з правом пе-
редоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Голо-
вою правління Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами 
акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів. Питання № 8: 
Відкликали з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Вайспа-
піра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Миколу Мефодійовича, Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро». Питання № 9: Визначи-
ли кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб. Питання № 10: 
Обрали до складу Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Арка-
дійовича, Гавриленка Володимира Миколайовича, Кравчука Сергія Дми-
тровича, Чумака Анатолія Миколайовича, Чопівського Василя Миколайо-
вича. Затвердили умови цивільно – правових договорів, які 
укладатимуться з обраними до складу Наглядової Ради Товариства осо-
бами. Питання № 11: Відкликали з посад Голови та членів Ревізійної комі-
сії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, 
Горяінова Віктора Володимировича. Питання № 12: Обрали до складу Ре-
візійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олек-
сандровича, Горяінова Віктора Володимировича. Питання № 13: Затвер-
дили статут Товариства в новій редакції та уповноважити Голову Зборів 
Моренка М.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Причини, 
чому загальні збори не відбулися: Загальні збори акціонерів відбулися 
26.04.2017 року.
6. Інформація про дивіденди 
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: за рішенням за-
гальних зборах акціонерів, які відбулися 26.04.2017 року, прийняти до 
уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2016 року. 
За рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 20.04.2016 року, 
прибуток, отриманий Товариством у 2015 р., направили на розвиток ви-
робництва та господарської діяльності Товариства, дивіденди не нарахо-
вували та не виплачували. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне на-
йменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Новоград-
Волинський завод Сiльгоспмашин»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 00238167; Місцезнаходження емітента: 11700 
Житомирська обл., м.Новоград-Волинський вул. Шевченка,54; 
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04141) 5-23-08; Елек-
тронна поштова адреса емітента: ns@emzvit.com.ua; Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.nvsilmash.inf.ua; Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

2. Текст повідомлення: 19.04.2018 р. на чергових загальних 
зборах акцiонерiв (Протокол № 25 вiд 19.04.2018 р.) прийнято 
рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного акцiонерного то-
вариства «Новоград- Волинський завод сiльгоспмашин» на При-

ватне акцiонерне товариство «Новоград- Волинський завод 
сiльгоспмашин». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в єдиному Держав-
ному Реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та гро-
мадських формувань проведена 27 квiтня 2018р. Повне наймену-
вання акцiонерного товариства до змiн: Публiчне акцiонерне 
товариство «Новоград- Волинський завод сiльгоспмашин»; Повне 
найменування акцiонерного товариства пiсля змiн: Приватне 
акцiонерне товариство «Новоград- Волинський завод 
сiльгоспмашин»

3. Підпис: Генеральний директор Вакулюк Леонiд Михайлович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавст-
вом. 27.04.2018 р

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬГОСПМАшИН»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05528421
3. Місцезнаходження 03151, мiсто Київ, вулиця Ушин-

ського, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 241-03-83 (044) 241-03-83
5. Електронна поштова адреса v.sidlichenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://05528421.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
27.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Київський дослiдний ремонтно-механiчний за-
вод» (мiсцезнаходження: 03151, Україна, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, 
код ЄДРПОУ 05528421) (надалi Товариство) надано згоду на вчинення То-
вариством наступних значних правочинiв:

- укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (мiсцезнаходження: 
04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829) (надалi - 
ПАТ «ПУМБ») договору застави рухомого майна в забезпечення виконання 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародний iнститут компре-
сорного i енергетичного машинобудування» (мiсцезнаходження: 40020, 
м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 33699090) (надалi -  
ТОВ «МIКЕМ») зобов’язань перед ПАТ «ПУМБ» по кредитним договорам, що 
планується до укладання з ПАТ «ПУМБ», з лiмiтом кредитування не бiльше 
30 000 тис. грн., строком дiї до 04.10.2018 (включно), зi сплатою процентiв у 
розмiрi не бiльше 21,0% (двадцять один процент) рiчних зi сплатою iнших 
платежiв та комiсiй погоджених з ПАТ «ПУМБ». В якостi забезпечення Това-
риством передається в заставу ПАТ «ПУМБ» наступне майно, що належить 
Товариству: 1) обладнання ТЕК-С-МА опалення у кiлькостi 3-х одиниць 
(заводськi номери 2014015803, 2014043191, 12080048); 2)обладнання КТП – 
комплексної трансформаторної пiдстанцiї, марки 2 КТП Г-2К-1000/10/0,4 У1 у 
кiлькостi 1 одиницi (заводський номер 386). Ринкова вартiсть майна, що є 

предметом правочину становить 30 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 70 803 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 42,37%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 
2 258 508 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах становить 2 223 469 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення становить 2 223 469 штук (100% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у 
загальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Това-
риства). Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не передбаченi.

- укладання мiж Товариством та ПАТ «ПУМБ» договору поруки. Пред-
мет правочину - надання Товариством ПАТ «ПУМБ» поруки в забезпечення 
виконання зобов’язань ТОВ «МIКЕМ» по кредитним договорам, що плану-
ється до укладання з ПАТ «ПУМБ», з лiмiтом кредитування не бiльше  
30 000 тис. грн., строком дiї до 04.10.2018 року (включно), зi сплатою 
процентiв у розмiрi не бiльше 21,0% рiчних.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить  
30 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 70 803 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 42.37%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 2 258 508 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах стано-
вить 2 223 469 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 2 223 469 штук (100% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, статутом Товариства не передбаченi.

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 Безверхий Володимир 

Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИїВСЬКИЙ ДОСЛIДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД”

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ:00955986. 3. Місцезнаходження: 42200 Сумська обл., 
Лебединський р-н, м. Лебедин вул. Залізнична, 46. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс:(05445) 2-13-56 (05445) 2-25-85. 5. Електронна поштова 
адреса:lebedin@usilos.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
https://usilos.com/lebedyn-hpp/. 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифі-
кати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

II. Текст повідомлення. 1).Дата прийняття загальними зборами товари-
ства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 

27.04.2018; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру 
правочинів: .попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів про-
тягом року з моменту прийняття рішення зборами акціонерів, а саме догово-
рів складського зберігання на загальну суму 15 000 000,00 гривень; Гранична 
сукупна вартість правочинів: 15000 тис. грн; Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 16788 тис. грн; Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 89,34954%; Загальна 
кількість голосуючих акцій: 2 504 149; Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах: 2 486 148; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1 796 810; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 689 338.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 
Голова Правління Тремполець О.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (для опублікування)

І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС» ЄДРПОУ 
00908998 Місцезнаходження 17044, м.Остер, вул. Фрунзе, 103  
тел/ф (0462) 672-133,672-135 Електронна пошта emitent@open.net.ua 
Адреса в Інтернет www.oster-ats.in.ua 

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення Дата прийняття рiшення 25.04.2018; Наймену-
вання уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв; 

Предмет правочину - вiдчуження майна Товариства, купiвлi-продажу рухо-
мого i нерухомого майна, поставки товару протягом 1 року. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв 1 (один) мiльйон гривень. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2186,3 тис. грн.; 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
45,74 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 1073766 шт.; Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1018746 шт. (94,88%); 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
1018746 шт. (100%вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах); 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 
0 шт. 

III. Підтверджую достовірність інформації Голова правлiння Дани-
лець  О.I. 26.04.18



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОшЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен»

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382125
1.3.Місцезнаходження емітента Україна, 03039, м. Київ, 

проспект Науки, 1
1.4.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 531-44-21, 
факс (044) 531-42-61

1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова адреса емітента lawyers@condfab.kiev.ua
1.7. Дата вчинення події 26 квітня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про прийняття 

рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення:
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-

чного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 
(далі  – Товариство) 26.04.2018 р.

2.2. Предмет правочину: Допомогодавець зобов’язується надати То-
вариству (Користувач) безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у 
розмірі 220 000 000 грн. 00 коп., а Товариство зобов’язується повернути її 
Допомогодавцю в повному розмірі у визначений договором строк.

2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства: 220 000 тис. грн.

2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 793 915 тис. грн.

2.5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28%.

2.6. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішен-
ня (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

• загальна кількість голосуючих акцій - 693 844 310 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах – 682 497 141 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  – 682 398 333 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.
2.7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

_____________________ Бойчук В. Ю.
/ підпис МП /

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

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

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

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АГРОХIМ-
ЦЕНТР", 23497084м. Київ , 
Днiпровський, 02090, м. Київ, вул. Лоба-
чевського, 23/4-б 044 574-29-06,

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

27.04.2018

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

http://aghrokhimcentr.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955986
3. Місцезнаходження: 42200 Сумська область, місто Лебедин, вулиця 

Залізнична, будинок 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (05445) 2-13-56 (05445) 2-25-85
5. Електронна поштова адреса:lebedin@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/lebedyn-hpp/ 
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 Ангаткіною Іриною Гаврилівною 

прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Набуття повнова-
жень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акці-
онерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Ангаткіну Ірину Гаврилівну обрано на посаду 
Члена Ревізійної комісії. Ангаткіна Ірина Гаврилівна не володіє часткою у 
статутному капіталі та не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває 
повноважень особа: до прийняття рішення про припинення повноважень. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер-
аудитор, менеджер з бухгалтерського обліку. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: акціі особі не належать.

Рішення про набуття повноважень Мідляр Оленою Олександрівною 
прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Набуття повнова-
жень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів 
акціо нерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Мідляр Олену Олександрівну обрано на 
посаду Члена Ревізійної комісії. Мідляр Олена Олександрівна не володіє 
часткою у статутному капіталі та не володіє пакетом акцій емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
набуває повноважень особа: до прийняття рішення про припинення по-
вноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контро-
лінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю. Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: акції особі не належать.

Рішення про припинення повноважень Чорного Юрія Миколайовича 
прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Посадова особа 
Чорний Юрій Миколайович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
припинила повноваження. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі та не воло-
діє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: протягом року, з 21.04.2017. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: акції особі не належать.

Рішення про припинення повноважень Ангаткіною Іриною Гаврилівною 
прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Посадова особа 
Ангаткіна Ірина Гаврилівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
припинила повноваження. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі та не воло-
діє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: протягом року, з 21.04.2017. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: акції особі не належать.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Голова Правління Тремполець О.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація 
 емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, 
ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIМНАФТОМАшПРОЕКТ", 00219632, 
01133 Київська область Печерський 
м. Київ бул. Л.Українки, 34, (044) 2855033

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

29.04.2018

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

http://www.himmash.kiev.ua/

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Дігрешн 
груп», 31450876

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

Порядок денний Загальних зборiв
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
Вирiшили : Обрати до складу Лiчильної 
комiсiї для пiдрахунку голосiв за результата-
ми прийнятих акцiонерами рiшень з питань 
порядку денного цих Загальних зборiв одну 
особу: Долженко Ангелiну Володимирiвну - 
Головою Лiчильної комiсiї. 2. Обрання голо-
ви загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: Обрати Головою Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства Федорова 
Олександра Юрiйовича.
3. Обрання секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. Вирiшили: Обрати 
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства Черенкова Миколу Семеновича. 
4. Затвердження Регламенту загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Вирiшили: За-
твердити наступний Регламент проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 
доповiдi з кожного питання - 10 хв., обгово-
рення - 5 хв., виступи з мiсць - 3 хв., голосу-
вання з питань порядку денного Загальних 
зборiв - 5 хв., пiдрахунок голосiв за резуль-
татами голосування - 10 хв., оголошення 
пiдсумкiв голосування Головою Лiчильної 
комiсiї - 5 хв.5. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
за 2016 рiк. Вирiшили: Звiт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома, 
роботу Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк визнати задовiльною.6. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Гене-
рального директора стосовно фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. Вирiшили: Звiт Генерального директора 
Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома, 
роботу Генерального директора Товариства 
за 2016 рiк визнати задовiльною.

7. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв 
Ревiзора Товариства стосовно фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк та затвер-
дження звiту i висновкiв аудитора Товари-
ства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити звiт 
та висновки Ревiзора Товариства стосовно 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 
Затвердити звiт та висновки аудитора Това-
риства за 2016 рiк. 8. Затвердження рiчного 
фiнансового звiту Товариства за 2016 рiк. 
Вирiшили: Затвердити рiчний фiнансовий 
звiт Товариства за 2016 рiк. 9. Затвердження 
порядку розподiлу прибутку та збиткiв Това-
риства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити 
запропонований порядок розподiлу прибутку 
Товариства за 2016 рiк: весь прибуток за 
2016 рiк в сумi 58 477,64 грн.  
(58 477 грн. 64 коп.) залишити нерозподiленим 
вiдповiдно до п. 14.3. Статуту Товариства.10. 
Прийняття рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової ради Товариства. 
Вирiшили: Припинити повноваження Нагля-
дової ради Товариства у складi:1. Заблуда 
Iрина Iванiвна - член Наглядової ради; 
2. Поп кова Iрина Володимирiвна - член На-
глядової ради;3. Керстинюк Андрiй Петрович 
- Голова Наглядової ради.
11.Затвердження кiлькiсного складу Нагля-
дової ради Товариства. Вирiшили: Затвер-
дити кiлькiсний склад Наглядової ради Това-
риства 5 (п'ять) осiб.12.Про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства. Вирiшили : Об-
рати Наглядову раду з перелiку кандидатiв у 
члени Наглядової ради Товариства на строк 
до наступних рiчних зборiв Товариства у 
складi:Керстинюк Андрiй Петрович - Голова 
Наглядової ради;
Заблуда Iрина Iванiвна - член Наглядової 
ради;Морозова Лариса Василiвна - член На-
глядової ради;Щербаков Вiталiй Олегович - 
член Наглядової ради;Рибчинський Андрiй 
Миколайович - член Наглядової ради.13. 
Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), 
що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розмiру їх 
винагороди. Вирiшили: Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв з членами На-
глядової ради Товариства. 14. Обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради Това-
риства. Вирiшили : Обрати особою, яка упо-
вноважується Товариством на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами На-
глядової ради - Генерального директора То-
вариства Хорошевського Андрiя 
Юрiйовича.15. Прийняття рiшення про вчи-
нення Товариством значних правочинiв та їх 
попереднє схвалення.Вирiшили: Поперед-
ньо погодити вчинення правочинiв з цiнними 
паперами, купiвлю - продаж майна, корпора-
тивних прав, одержання кредитiв/позик (при-
йняття грошових зобов'язань), гарантiй, 
акредитивiв та/або одержання будь-яких 
iнших банкiвських продуктiв/послуг, iнших 
правочинiв будь-якого характеру, вчинення 
яких вимагатимуть iнтереси Товариства, i якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльше як одного року, у яких ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є пред-
метом такого правочину, перевищує 25 
вiдсоткiв або 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв згiдно з даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХIМНАФТОМАшПРОЕКТ”
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1 Надати Наглядовiй радi повноваження без 
отримання додаткового рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв: погоджувати умови попе-
редньо схвалених Загальними зборами 
акцiонерiв значних правочинiв з усiма мож-
ливими змiнами та доповненнями, якi будуть 
укладатись Товариством в перiод з "29" 
квiтня 2017 року по "29" квiтня 2018 року 
(включно);- погоджувати/визначати перелiк 
майна (майнових прав) Товариства, яке 
пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/
iпотеку, придбанню, тощо;надавати згоду 
(уповноважувати з правом передоручення) 
на укладання (пiдписання) Генеральним ди-
ректором, посадовими особами органiв 
управлiння Товариства попередньо схвале-
них в цьому пунктi Порядку денного Загаль-
ними зборами значних правочинiв з усiма 
змiнами та доповненнями до них. 6.  При-
значення особи, яка уповноважується на 
вчинення вiд iменi Товариства значних 
правочинiв.Вирiшили: Призначити особу, яка 
уповноважується на вчинення вiд iменi Това-
риства значних правочинiв - Генерального 
директора Товариства Хорошевського 
Андрiя Юрiйовича з правом пiдпису цих 
правочинiв (договорiв).17. Прийняття 
рiшення про: змiну типу Товариства (з 
публiчного на приватне), змiну найменуван-
ня Товариства. Вирiшили : Змiнити тип Това-
риства з публiчного на приватне. нове на-
йменування Товариства визначити 
наступним чином:
Українською мовою:повне найменування - 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ";скорочене найме-
нування - ПрАТ "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ".
Росiйською мовою :повне найменування - 
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ХИМ
НЕФТЕМАШПРОЕКТ";скорочене найменуван-
ня - ЧАО "ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ".
Англiйською мовою:повне найменування - 
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
"HIMNAFTOMASHPROEKT";скорочене найме-
нування - PrJSC "HIMNAFTOMASHPROEKT".
18.Прийняття рiшення про внесення змiн до 
Статуту Товариства. Затвердження нової

редакцiї Статуту. Надання повноважень на 
пiдписання нової редакцiї Статуту. Вирiшили: 
Внести змiни до Статуту Товариства. Затвер-
дити Статут Товариства у новiй запропонованiй 
редакцiї. Уповноважити генерального дирек-
тора Товариства та/або Голову i секретаря за-
гальних зборiв акцiонерiв пiдписати вiд iменi 
акцiонерiв та нотарiально посвiдчити пiдпис 
на новiй редакцiї Статуту Товариства. 19. При-
йняття рiшення про внесення змiн до Поло-
жень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ви-
конавчий орган, Ревiзора, Кодексу 
корпоративного управлiння та їх затверджен-
ня в новiй редакцiї. Вирiшили : Внести змiни до 
Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 
Виконавчий орган, Ревiзора, Кодексу корпора-
тивного управлiння та затвердити їх в новiй 
запропонованiй редакцiї.20. Про подальше 
схвалення Договору №БВ183/6-16 купiвлi-
продажу цiнних паперiв вiд 24.10.2016 року, 
укладеного мiж ПАТ "ХIМ НАФТО МАШ-
ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 00219632) та 
ТОВ  "ДIА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 
40842585). Вирiшили: Схвалити Договiр 
№БВ183/6-16 купiвлi-продажу цiнних паперiв 
вiд 24.10.2016 року, укладений мiж 
ПАТ "ХIМНАФТОМАШ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 
00219632) та ТОВ "ДIА ПРОДЖЕКТ" (код 
ЄДРПОУ 40842585).21. Про подальше схва-
лення Договору iпотеки вiд 15.11.2016 року, 
укладеного мiж ПАТ "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" 
(код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ "ДIА ПРО-
ДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 40842585). Вирiшили: 
Схвалити Договiр iпотеки вiд 15.11.2016 року, 
укладений мiж ПАТ "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" 
(код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ "ДIА ПРО-
ДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 40842585).
Порядок денний рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв визначено та затверджено на 
засiданнi Наглядової ради. До перелiку пи-
тань порядку денного пропозицiї не надава-
лись. Особа, що iнiцiювала проведення 
рiчних загальних зборiв: Наглядова рада.

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

Генеральний директор ______ Хорошевський Андрiй Юрiйович

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, 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 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' (Протокол №31 вiд 25.04.2018) 

прийнято рiшення про схвалення проведення угод, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, а саме: Предмет правочину - отримання мiжбанкiвського 
кредиту у сумi 15 000,00 тис. Дол.США, дата залучення 20.03.2018 строк 

залучення кредиту - 730 днiв, вiдсоткова ставка – 4,0 %рiчних. 
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Укра-
їна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торгово-
му реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 90,1% (опосередко-
вано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства: 396 541,00 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до 
долару США станом на 20.03.18р.Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi (за 2017 рiк): 28 519 191тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2017 рiк): 1,39044%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

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 Iван Свiтек

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.04.2018

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРСОЦБАНК”
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", 
код за ЄДРПОУ 23269555; 
місцезнаходження: 79026, м. Львів, 
вул. Козельницька, буд. 15; 
тел. +38 032 2390710,

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

28.04.2018

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

http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ 
УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 30373906 

5. Інформація про загальні збори
В звітному періоді було проведено:
І. РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Дата проведення - 18.04.2017
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, 
відсутні.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвер-
дження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 
2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за під-
сумками роботи Товариства у 2016 році. 
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочи-
нів. 
8. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість.
9. Схвалення вчинених Товариством правочинів.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
ІІ. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Дата проведення - 24.01.2017
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, 
відсутні.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів, - Наглядова рада Това-
риства.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. 
Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товари-
ства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв’язку з ре-
структуризацією кредитних зобов’язань з фінансовими установами. 
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з надання по-
руки.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. З першого питання порядку денного вирішили:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у 
наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Румпа Олександр Юрійович;
- Пухалик Роман Степанович.
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товари-
ства (додається).
2. З другого питання порядку денного вирішили:
2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання 
Товариством поруки (шляхом укладення договорів поруки та/або внесення 
змін до існуючих договорів поруки та/або підтвердження умов поруки) з 
метою забезпечення виконання зобов’язань, в тому числі зі сплати будь-
яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:

(а) DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED, юридичною особою за законодавством 
Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 
11-12 Cейнт Джеймс Сквеа SW1Y 4LB (надалі – «Боржник 1»), та/або DTEK 
TRADІNG SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реє-
страційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де 
Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Боржник 2») та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВ-
ЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) (на-
далі – «Боржник 3») та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 31831942 (надалі – «Боржник 4») (надалі Боржник 1, 
Боржник 2, Боржник 3, Боржник 4 разом «Боржники») (б) DTEK TRADІNG 
LІMІTED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реє-
страційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, 
Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADІNG 
SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний 
номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 
1201, Женева (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED, 
компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстрацій-
ний номер 08422516, що має юридичну адресу: 11-12 Cейнт Джеймс Сквеа 
SW1Y 4LB (надалі – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – 
«Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОН-
БАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), 
та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК 
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), 
та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 31366910), та/або ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛ-
ЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК 
ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або  
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 31018149), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 00178353) (надалі кожен – «Поручитель», а 
разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особа-
ми, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DTEK 
ENERGY B.V., юридична особа, створена за законодавством Нідерландів, 
реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 
1531, Вежа Б, 15 поверх, секція TB-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі 
– «DEBV»), володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками 
та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% їх 
статутного капіталу (за винятком DTEK HOLDІNGS LІMІTED, компанії, що 
створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер  
HE 174860, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, 
Нікосія, Кіпр (надалі – «DHL») та DEBV) (надалі – «Пов’язані особи») (на-
далі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові По-
ручителі/Гаранти») (щодо всіх компаній, перелічених в пунктах з (а) по (г) 
включно у всіх та будь-яких їх якостях), 
(і) за будь-яким(и):
(a) існуючими кредитним(и) договором(рами) (в тому числі, але не виключ-
но, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування 
(страхування))(надалі – «Існуючі Кредитні Договори»); 
(б) новим(и) кредитним(и) договором(ами) (в тому числі, але не виключно, 
генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (стра-
хування)) (надалі – «Нові Кредитні Договори»); та/або 
(в) Існуючими Кредитним(и) Договором(ами) (в тому числі, але не виключ-
но, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування 
(страхування)), що будуть змінені (далі – «Змінені Кредитні Договори»), 
за всіма разом та/або кожним окремим, що укладені та/або плануються до 
укладання між, окрім інших, та або всіма разом, або окремо, Beauregarde 
Holdіng LLP, Газпромбанк, Erste Group Bank AG, VR Global Partners, L.P., 
J.P. Morgan Securіtіes plc, ПАТ ВТБ БАНК, VTB Capіtal plc, Сбербанком Ро-
сії, ПАТ «Укрсоцбанк», Eastal Holdіngs Lіmіted, Duetsche Bank AG, RCB 
Bank Ltd та/або будь-якими іншими кредиторами та/або фінансовими сто-
ронами, в тому числі тими, які придбали/придбають та/або яким (будуть) 
відступлені/(будуть) передані права кредиторів та/або фінансових сторін 
(надалі – «Кредитори»), 
на загальну основну суму, що не перевищує 1 700 000 000 (один мільярд 
сімсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, 
в разі щодо кредитів, з процентною ставкою відповідно до умов за Новим(и) 
Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) 
Договором(ами), яка не повинна перевищувати для ЄВРО: EURІBOR + 5%, 
для доларів США: Lіbor + 5%, та для гривні: UІRD (Український індекс ста-
вок за депозитами фізичних осіб)+5% річних, зі строком погашення, перед-
баченим умовами за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або 
Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), але з кінцевою датою погашен-
ня не пізніше 30 червня 2023 (надалі – «Граничні умови фінансування») 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”
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(надалі разом Існуючі Кредитні Договори, Нові Кредитні Договори та Зміне-
ні Кредитні Договори – «Кредитні Договори»); та/або 
(іі) за угодою про реструктуризацію боргу, в тому числі, але не виключно, за 
Існуючими Кредитними Договорами (Overrіde Agreement), між, окрім інших, 
Кредиторами та Боржниками, що планується до укладання на Граничних 
умовах фінансування (надалі – «Угода про реструктуризацію»); та/або 
(ііі) за договорами поруки, що укладені та/ або можуть бути укладені інши-
ми Поручителями та/або Додатковими Поручителями/ Гарантами з Креди-
торами (всіма разом або кожним окремо); та/або 
(іv) за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені Га-
рантами та/або Додатковими Поручителями/Гарантами з Кредиторами 
(всіма разом або кожним окремо); та/або 
(v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні або мо-
жуть вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, ви-
пускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Кредитним(и) 
Договором(ами) (або будь-яким з них) та/або Угодою про реструктуриза-
цію, включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами 
щодо рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни 
умов та/або новації Існуючих Кредитних Договорів (надалі – «Пов’язані До-
говори»), 
з урахуванням того, що розмір зобов’язань Товариства за такою порукою 
може перевищувати 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності Товариства за будь-який (в тому числі 
2015) рік. 
2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством (у всіх та будь-
яких якостях): 
(і) договору(ів) поруки (надалі – «Договори Поруки») щодо надання поруки 
згідно з пунктом 2.1 цього рішення; 
(іі) Нових Кредитних Договорів;
(ііі) Змінених Кредитних Договорів, в тому числі, але не виключно, змін до 
Існуючих Кредитних Договорів (далі – «Зміни»);
(іv) Угоди про реструктуризацію, та
(v) Пов’язаних Договорів 
(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) з, окрім 
інших, Кредиторами (всіма разом, декількома та/або кожним окремо) та 
надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбаче-
них ними.
2.3. Надати згоду на укладання та підписання договорів про внесення 
змін до та/або надання підтвердження існуючих договорів поруки за Іс-
нуючими Кредитними Договорами (надалі – «Договори про внесення 
змін») з урахуванням пункту 2.1 цього рішення та надати згоду на здій-
снення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про 
внесення змін; 
2.4. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов’язують 
Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-
якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов’язання Товари-
ства, згідно з або у зв’язку із укладанням (всіх або будь-якого) Кредитного(их) 
Договору(ів), Угоди про реструктуризацію, Змін, Пов’язаних Договорів, До-
говорів про внесення змін, Договорів Поруки, шляхом вчинення/укладання/
підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або 
інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та 
послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може

становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, серти-
фікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договори Поруки, у 
якому можуть міститися такі зобов’язання (надалі – «Транзакційні докумен-
ти») (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлю-
ють обов’язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, 
витрат та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв’язку 
з зобов'язаннями DEBV та/або DHL згідно з правочинами, зазначеними в 
пунктах 2.1.-2.3. цього протоколу). 
2.5.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/
або підписання Товариством Кредитного(их) договору(ів), Угоди про ре-
структуризацію, Договору(ів) Поруки, Змін, Пов’язаних Договорів та/або 
Договорів про внесення змін та/або інших Транзакційних документів (на-
далі всі разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рі-
шення здійснюється на наступних умовах:
1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його 
обов’язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або 
особою, яка тимчасово виконує його обов’язки, на підставі довіреності, без 
необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядо-
вої ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови 
Документів, за умови, що стосовно правочинів, до яких застосовуються 
Граничні умови фінансування, ці остаточні умови не виходять за межі таких 
Граничних умов фінансування; 
2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у 
тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладен-
ня у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Документів (всіх 
або будь-якого) здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства 
без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товари-
ства, якщо такі зміни умов не пов’язані із збільшенням/подовженням Гра-
ничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких застосовуються 
Граничні умови фінансування) або ж, якщо для укладення вказаних до-
даткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затверджен-
ня Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або 
законодавства. 
2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, осо-
бі, що тимчасово виконує його обов’язки, з правом делегування таких по-
вноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово 
виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхід-
ності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести пере-
говори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товари-
ства Документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, 
сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, ви-
даватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку 
з укладанням Документів (всіх або будь-якого), внесенням змін до Існуючих 
Кредитних Договорів з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.5 
цього рішення.
3. З третього питання порядку денного вирішили: РІШЕННЯ НЕ ПРИ-
ЙНЯТО.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів 
не приймалось,

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАКIїВСЬ КИЙ МЕТА ЛУР ГIЙНИЙ ЗАВОД»

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 ТОВАРИ-
СТВО «МАКIЇВСЬ КИЙ МЕТА ЛУР-
ГIЙНИЙ ЗАВОД», 
код за ЄДРПОУ– 33185989. 
Місцезнаходження – Донецька обл., 
87534, мiсто Марiуполь, 
пр-т.  Нахiмова, б. 116А. 
Тел. 0623229-27-28

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

30.04.2018 р.

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

https://33185989.smida.gov.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОРIАНА», 
05743160Івано-Франківська , Калусь-
кий, 77300, м. Калуш, вул. Євшана, 
буд. 9 0347222662,

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

26.04.2017

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

http://oriana.if.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповi-
дальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 
«АЛЬФА-АУДИТ ЛТД», 39873201 Това-
риство з обмеженою вiдпо вiдальнiстю 
«АУДИТОРСЬКА КОМ ПАНIЯ «АЛЬФА-
АУДИТ ЛТД», 39873201

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

У звітному періоді загальні збори ак-
ціонерів не проводились

6. Інформація про дивіденди. Дiяльнiсть ВАТ «Орiана» є збитковою. 
Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. Нарахування дивiдендiв 
не проводилося
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКIЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСПОРТНИК», 21514186, 
04119 м.Київ вул. Дегтярiвська, 25-А, (044) 281-24-21

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
18.04.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розгля-

далися на загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних 
зборiв.2. Затвердження порядку проведення рiчних загальних зборiв.3. 
Звiт Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Голови правлiння Товариства.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвер-
дження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
2016 року.6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi То-
вариства за 2016 рiк.7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства 
за 2016 рiк.8. Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
Товариством в 2017 роцi.9. Попереднє надання згоди на значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз за-
значенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.10. При-
пинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.11. Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства.12. Затвердження умов цивiльно-
правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.Осо-

би, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй 
не було Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лiчильну 
комiсiю рiчних загальних зборiв у складi трьох осiб - Шаук О.I., Жайворонок 
В.А., Хоменко I.С. Лiчильна комiсiя в даному складi обирається на термiн 
до завершення цих загальних зборiв.2.Затвердити порядок проведення 
рiчних загальних зборiв: доповiдь з питань порядку денного - до 10 хв.; ви-
ступаючим - до 5 хв.; повторнi виступи - до 2 хв.; проведення голосування 
з питання порядку денного - до 10 хв.; пiдрахунок голосiв - до 10 хв.; оголо-
шення пiдсумкiв голосування - до 3 хв.3.Затвердити звiт Голови правлiння 
Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 
рiк.4.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.5.Затвердити 
звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за результатами 2016 року.6. Затвердити рiчнiй звiт та рiчну 
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.7. Збиток, отриманий Товари-
ством у 2016 роцi, в розмiрi 3729 тис.грн. покрити за рахунок прибутку 
майбутнiх рокiв.8. Затвердити такий основний напрямок дiяльностi Товари-
ства в 2016 роцi - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендова-
ного нерухомого майна, згiдно до основного виду дiяльностi товариства, за 
кодом КВЕД 68.20.9. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством 
значних правочинiв, якi вчинятимуться до 17.04.2018 року включно, - 
договорiв щодо надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендовано-
го нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 10 млн.грн.10. Припи-
нити повноваження членiв Наглядової ради Товариства Марчука Миколи 
Iвановича, Крайнiк Оксани Вiталiївни, Резник (Доценко) Юлiї Миколаївни. 
11. До складу наглядової ради обранi: Крайнiк Оксана Вiталiївна, представ-
ник акцiонера - ПВIФНВЗТ «Третiй венчурний фонд-Промисловi iнвестицiї» 
ТОВ «КУА «Промисловi iнвестицiї»; Марчук Микола Iванович, представник 
акцiонера - ПВIФНВЗТ «Третiй венчурний фонд-Промисловi iнвестицiї» 
ТОВ «КУА «Промисловi iнвестицiї»; Рєзнiк Юлiя Миколаївна, представник 
акцiонера - ПВIФНВЗТ «Третiй венчурний фонд-Промисловi iнвестицiї» 
ТОВ «КУА «Промисловi iнвестицiї».12.Затвердити умови договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Нагля-
дової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй 
основi. Обрати Голову правлiння Кiптяка С.В., особою, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

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

ПУБЛIЧНЕ АКIЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСПОРТНИК»

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 
"Науково-дослiдний i проектно-
конструкторський iнститут 
атомного та енергетичного 
насособудування"

2. Код за ЄДРПОУ 00220477
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми 2-га Залiзнична, 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0542) 25-13-71 (0542) 78-69-02

5. Електронна поштова 
адреса

urist@vniiaen.sumy.ua

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

vniiaen.sumy.ua

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

27.04.2018 р. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Науково-дослiдний i проектно-
конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудуван-
ня» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, а саме договору № 2019 на створен-
ня i передачу науково-технiчної продукцiї, робiт i послуг вiд 27.04.2018. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 

правочину 167 700 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 
40903000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Това-
риства: 409,9 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 44 119 061 шт. 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах 43978842 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення 43 978 842 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення 0 шт. iстотнi умови право-
чину, а саме: предмет правочину:створення i передача науково-
технiчної продукцiї, робiт i послуг, Термiн дiї договору: початок – 
01  сiчня 2019 року, закiнчення - 31 грудня 2023 року. Особою, 
заiнтересованою у вчиненнi правочину, є Публiчне акцiонерне товари-
ство «Сумський завод насосного й енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш»,код ЕДРПОУ – 05785448, адреса: Україна, 40030, 
м. Суми пл. Привокзальна, 1. Ознакою заiнтересованостi є - стороною 
правочину iз заiнтересованiстю буде виступати Публiчне акцiонерне 
товариство «Сумський завод насосного й енергетичного машинобуду-
вання «Насосенергомаш» – юридична особа, в якiй посадова особа 
Публiчного акцiонерного товариства «Сумський завод насосного й 
енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», а саме голова 
Наглядової ради Соколов Олег Анатолiйович, є членом Наглядової 
ради ПАТ «ВНДIАЕН».

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

Давиденко Андрiй 
Костянтинович

Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.28
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ”
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Код ЄДРПОУ: 25293049, 
Місцезнаходження Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 

буд.5, літера «Б» 
повідомляє, що 29 травня 2018 року о 10-00 відбудуться річні за-

гальні збори акціонерів.
Місце проведення зборів – 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 

буд.5, літера «Б», 4-й поверх, кім. № 406

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря 
зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
товариства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 
за результатами господарської діяльності у 2017 році.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) 

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 63622 64848
Основні засоби 4059 4597
Довгострокові фінансові інвестиції 151 151
Запаси 7902 7902
Сумарна дебіторська заборгованість 41300 42172
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 51

Нерозподілений прибуток 35150 36107
Власний капітал 40894 41851
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22728 22997
Чистий прибуток (збиток) -957 -619
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 2 2

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: 29.05.2018 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. 
Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціо-
нера — також документ, що підтверджує повноваження представника 
на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №403, а в день проведен-
ня загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – 
Генеральний директор Іщенко М.Ю., тел. (044)235-00-88.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в 
загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення загальних зборів - 22.05.2018 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством 
України.

Довідки за телефоном (044) 235-00-88

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 "Київський 
експериментальний м’ясопереробний завод 
«Дарницький»

2. Код за ЄДРПОУ 31747895
3. Місцезнаходження 02081, Київ, Сортувальна, 5
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0445037816 0445037816

5. Електронна поштова 
адреса

t.petryna@chistunya.com.ua

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

http://31747895.infosite.com.ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства); 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IК «IТТ-Iнвест», Код ЕДРПОУ 

23517763,Борисоглiбська, буд.3, м.Київ, 04070.
Особою було здiйснено вибуття акцiй. Розмiр пакета акцiй належних 

особi до вибуття складав 36.8175% вiд статутного капiталу (або 
1 513 997 шт. акцiй). Розмiр пакета акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «IК «IТТ-Iнвест», « пiсля вибуття голосуючих акцiй складає 
35.8575% вiд статутного капiталу (або 1 473 287 шт. акцiй ), таким чином 
розмiр пакета акцiй, належних особi, зменьшився на 0,99% вiд статутного 
капiталу (або на 40710 шт. акцiй ), Дата повiдомлення емiтента особою, що 
здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 27.04.2018.

Згiдно iнформацiї особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в 
депозитарнiй системi Приватного акцiонерного товариства «Київський екс-
периментальний м’ясопереробний завод «Дарницький» , вiдбулася змiна 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй При-
ватного акцiонерного товариства «Київський експериментальний 
м’ясопереробний завод «Дарницький» : 

фiзичною особою було здiйснено набуття акцiй.
Розмiр пакету акцiй належних фiзичнiй особi до набуття cкладав 0 % вiд 

статутного капiталу (0 шт.акцiй). Розмiр пакета акцiй фiзичної особи пiсля на-
буття складає 44.9449% вiд статутного капiталу (або 1 848 209 шт. акцiй ), та-
ким чином розмiр пакета акцiй збiльшився на 44.9449% вiд статутного капiталу 
(або на 1 848 209 шт. акцiй). Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює 
облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 27.04.2018.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «КАПIТАЛ - МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий венчур-
ний iнвестицiйний фонд «НОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
недиверсифiкованого виду закритого типу(Україна) код ЕДРПОУ 32588724, 
Проспект Голосiївський, буд.93, м.Київ, 04070.

Особою було здiйснено вибуття акцiй. Розмiр пакета акцiй належних 
особi до вибуття складав 43,9549% вiд статутного капiталу (або  
1 807 499 шт. акцiй ), Розмiр пакета акцiй ТОВ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ «КАПIТАЛ - МЕНЕДЖМЕНТ» пiсля вибуття голосуючих акцiй 
складає 0% вiд статутного капiталу (або 0 шт. акцiй ), таким чином розмiр 
пакета акцiй, належних особi, зменьшився на 43,9549% вiд статутного 
капiталу (або на 1 807 499 шт. акцiй ), Дата повiдомлення емiтента особою, 
що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 
27.04.2018.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Титула Вiктор Iванович
Голова правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Будiвельник»

2. Код за ЄДРПОУ 01352681
3. Місцезнаходження 19700, Черкаська обл. м. Золотоноша, 

вул. Шевченка, 68 а
4. Міжміський код, телефон та факс 04737 52141 
5. Електронна поштова адреса em01352681@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
em01352681ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення 
повноважень Директора та членів правління Товариства відноситься 
до компетенції Наглядової ради. 

Наглядова рада ПрАТ «Будівельник» 25.04.2018 року прийняла рі-
шення про зміну складу посадових осiб, а саме: Припинити повнова-
ження Директора ПрАТ «Будівельник» Бакай Наталії Олексіївни (осо-
ба не дала згоди на розголошення персональних даних) у зв’язку із 
затвердженням Статуту Товариства у новій редакції від 25.04.2018 року 
та зміною одноособового Виконавчого органу Товариства на колегі-
альний, вона володіє 0% статутного капіталу емітента, перебувала на 
посаді директора три роки згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Будівельник» від 17.04.2015 року. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає.

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення 
повноважень Директора та членів правління Товариства відноситься 
до компетенції Наглядової ради. 

Наглядова рада ПрАТ «Будівельник» 25.04.2018 року прийняла рі-
шення про зміну складу посадових осiб, а саме: обрати на посаду Ди-
ректора Товариства строком на п'ять років Бакай Наталію Олексіївну 
(особа не дала згоди на розголошення персональних даних). Володіє 

0% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа, протягом 
останніх п’яти років : основне місце роботи – ревізор СТОВ «Богданів-
ське», по сумісництву – директор ПрАТ «Будівельник».

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення 
повноважень Директора та членів правління Товариства відноситься 
до компетенції Наглядової ради. 

Наглядова рада ПрАТ «Будівельник» 25.04.2018 року прийняла рі-
шення про зміну складу посадових осiб, а саме: обрати членом Прав-
ління строком на п'ять років Юрко Людмилу Олексіївну (особа не дала 
згоди на розголошення персональних даних). Володіє 0% статутного 
капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Посади, які обіймала особа, протягом останніх 
п’яти років : головний бухгалтер ПрАТ «Будівельник».

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення 
повноважень Директора та членів правління Товариства відноситься 
до компетенції Наглядової ради. 

Наглядова рада ПрАТ «Будівельник» 25.04.2018 року прийняла рі-
шення про зміну складу посадових осiб, а саме: обрати членом Прав-
ління строком на п'ять років Блоху Ярослава Михайловича (особа не 
дала згоди на розголошення персональних даних). Володіє 0% статут-
ного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Посади, які обіймала особа, протягом останніх 
п’яти років: провідного спеціаліста сектору взаємодії з правоохоронни-
ми органами, оборонної, мобілізаційної роботи апарату Золотоніської 
РДА; провідного спеціаліста відділу юридичного забезпечення апара-
ту Золотоніської РДА; начальника відділу юридичного забезпечення 
апарату Золотоніської РДА; провідного юрисконсульта ДП «Злато-
дар»; юрисконсульта ПрАТ «Продтовари»; юрисконсульта ПрАТ «Буді-
вельник». 

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

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

2. Директор Бакай Наталiя Олексiївна  26.04.2018 р.

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Кондитерська фабрика «А.В.К.», м.Мукачево»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382088
3. Місцезнаходження: 89600 м.Мукачево, вул.Духновича, б.14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0313154968, 0313121508
5. Електронна поштова адреса: patkonduteravk@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mkf.avk.ua/ua/shareholders
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБ-

РИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» № 1 вiд 26.04.2018р. вiдповiдно до норм 
чинного законодавства та Статуту, прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв:

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: пра-
вочини з продажу продукцiї, що виробляється ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБ-
РИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО».

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 250 000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 16531,00 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1512.31 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 55454 акцiй; кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 55454 акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 55454 акцiй; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 акцiй.

Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБ-
РИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» № 1 вiд 26.04.2018р. вiдповiдно до норм 
чинного законодавства та Статуту, прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв:

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: пра-
вочини з закупiвлi ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕ-
ВО» матерiалiв та сировини 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 16531,00 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
3024.62 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 55454 акцiй; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 55454 акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 55454 акцiй; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 акцiй.

Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБ-
РИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» № 1 вiд 26.04.2018р. вiдповiдно до норм 
чинного законодавства та Статуту, прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв:

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: пра-
вочини, що укладаються ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 
М. МУКАЧЕВО» з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/
або зобов'язань третiх осiб 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 250 000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 16531,00 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1512.31 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 55454 акцiй; кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 55454 акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 55454 акцiй; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 акцiй.

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

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

2. Генеральний директор Папазова В.І.
26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДIВЕЛЬНИК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М.МУКАЧЕВО»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Єврокар»

2. Код за ЄДРПОУ: 30913130
3. Місцезнаходження: 89460 Україна, Закарпатська обл., Ужгород-

ський район, с.Соломоново, вул.Перемоги, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0312)71-39-00, (0312)71-39-00
5. Електронна поштова адреса: eurocar@eurocar.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.skoda-auto.ua/
about/skoda-solomonovo/ 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
26.04.2018р.

Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: 1) правочини щодо внесення змін та/або до-

повнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»: 
ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №BC00046 від 03.02.2012 р., укла-
дена ПрАТ «Єврокар» з УніКредит Банк Чеська Республіка та Словач-
чина, a.s., [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.], («Креди-
тор») та Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» [PJSC 
UKRSOTSBANK] («Агент»); Кредитний договір №К-02/12 від 
06.03.2012  р., укладений ПрАТ «Єврокар» з АБ «УКРГАЗБАНК»; До-
говір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Євро-
кар» з Atollendo Consulting Limited; Договір позики № 1-ФК від 

29.03.2016, укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал»; До-
говір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з 
Atollendo Consulting Limited; а також до вже укладених договорів за-
стави, договорів іпотеки та договорів поруки. 2) Нові кредитні догово-
ри, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори 
поруки, а також зміни і доповнення до них.

Гранична сукупна вартість правочинів: 8002664,75 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 1532165,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 522,31%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 807980.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 727182.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 727182.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття 

інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів було прийнято загальними збо-
рами акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» (протокол №19 від 26.04.2018р.). 
Гранична сукупна вартість правочинів, наведена в перерахунку в грив-
ні по офіційному курсу НБУ Євро на дату прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 
26.04.2018р. 

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

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

2. Генеральний директор  Царенко I. А.
27.04.2018

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента  

(для опублікування)
І. Загальні відомості Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Код за ЄДРПОУ 
03357671 Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв, вул. Ремiснича (Комсомоль-
ська), буд. 55-б. Тел/ ф(0462)77-43-24 Електронна адреса yemets.oleg@
gmail.com Адреса в Інтернет для розкриття http://www.otke.cn.ua/ 

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення Дата прийняття рішення 24.04.18. Орган, що 
прий няв рішення річні загальні збори акціонерів (далі - збори) 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Берко Наталiя 
Вiталiївна на пiдставi Рiшення зборiв (протокол 24.04.18 року) згiдно Зако-
ну України «Про акцiонернi товариства» . До кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi - з 24.10.16 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорту. Володiє 8,76% 
статутного капiталу. Припинено повноваження члена Наглядової ради 
Мармиш Вячеслав Iванович на пiдставi рішення Зборів (протокол вiд 
24.04.18 року) згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» . До 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притя-
гався. На посадi - з 24.10.16 Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспорту. Володiє 5,12% статутного капiталу. Припинено повноваження 
члена Наглядової ради Ємець Олег Володимирович на пiдставi рішення 
Зборів (протокол вiд 24.04.18 року) згiдно Закону України «Про акцiонернi 
товариства» . До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягався. На посадi - з 2009 року. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспорту. Акцiями не володiє Припинено повноваження 
члена Наглядової ради Остапенко Євгенiй Сергiйович на пiдставi рішення 
Зборів (протокол вiд 24.04.18 року) згiдно Закону України «Про акцiонернi 
товариства» . До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягався. На посадi - з 24.10.16 Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспорту. Акцiями не володiє

Обрано 24.04.18 на посаду члена Наглядової ради Остапенко Євгенiй 
Сергiйович на пiдставi рішення Зборів (протокол вiд 24.04.18 року) в зв’язку 

з вакантнiстю посади. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та 
посадовi злочини не притягався. Посади протягом 5 рокiв: юридична прак-
тика, член Наглядової ради АТ «ОТКЕ» з 24.10.16 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспорту. Акцiями товариства не володiє. Вiн 
обраний на 3 роки як представник акцiонера АТ «ОТКЕ» Воднiк Тетяни 
Анатолiївни, що володiє 0,0033 % статутного капiталу емiтента. Обрано 
24.04.18 на посаду члена Наглядової ради Берко Наталiя Вiталiївна на 
пiдставi рішення Зборів (протокол вiд 24.04.18 року) в зв’язку з вакантнiстю 
посади. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини 
не притягався. Посади протягом 5 рокiв: юридична практика, головний 
фахiвець з правових питань АТ «ОТКЕ» з 13.10.2016 року, член Наглядової 
ради АТ «ОТКЕ» з 24.10.2016 року. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспорту. Володiє 8,76% статутного капiталу емiтента. Вона об-
рана на 3 р. як акцiонер. Обрано 24.04.18 на посаду члена Наглядової ради 
Мармиш Вячеслав Iванович на пiдставi рішення Зборів (протокол вiд 
24.04.18 року) в зв’язку з вакантнiстю посади. До кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягався. Посади 
протягом 5 р: юридична практика, член Наглядової ради АТ «ОТКЕ» з 
24.10.16 р. Посадова особа не надано згоди на розкриття паспорту. Володiє 
5,12% статутного капiталу емiтента. Вiн обраний на 3 р. як акцiонер Обра-
но 24.04.18 на посаду члена Наглядової ради Ємець Олег Володимирович 
на пiдставi рішення Зборів (протокол вiд 24.04.18 року) в зв’язку з 
вакантнiстю посади. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та 
посадовi злочини не притягався. Посади протягом 5 рокiв: член Наглядової 
ради АТ «ОТКЕ». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорту. 
Акцiями не володiє. Вiн обраний на 3 р. як представник акцiонера 
АТ  «ОТКЕ» Валерiя Леонiдовича Гороха, що володiє 0,005 % статутного 
капiталу. Обрано 24.04.18 на посаду члена Наглядової ради Рибальченко 
Євгенiй Федорович на пiдставi рішення Зборів (протокол вiд 24.04.18 року) 
в зв’язку з вакантнiстю посади. До кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягався. Посади протягом 5 р.: член 
Наглядової ради АТ «ОТКЕ» з 24.10.16 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспорту. Володiє 0,0017% статутного капiталу.Вiн обраний 
на 3 р.як акцiонер

ІІІ. Підтверджую достовірність цієї інформації. Голова правлiння Гера-
щенко В. М. 24.04.18

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОКАР»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»; 
00443418; 11500, Житомирська обл., місто Коростень, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ 
КЕМСЬКОГО, будинок 54 Б; +380414296278

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: meat-korosten.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори:
21.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада то-

вариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходи-
ли. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї; Обрання голови та се-
кретаря зборiв; Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв; Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого 
органу; Звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту наглядової ради; Затвердження рiчного 
фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 р.; Визначення порядку 
розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р.; Про припи-
нення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства. Об-
рання членiв наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої осо-
би на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) 
з новообраними членами наглядової ради та визначення розмiру їх вина-
городи. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї; Визначення уповно-
важеної особи на пiдписання затвердженого черговими загальними збора-
ми статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. Про пiдтвердження 

рiшень органiв управлiння товариства. Прийняття рiшення про укладення 
(затвердження) договорiв (угод, контрактiв). ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну 
комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї Бойко Валентини Петрiвни, членiв 
комiсiї Ващенка Семена Анатолiйовича та Жилiна Володимира Олексан-
дровича. 2. Обрати головою Зборiв – Невмержицького Петра Васильовича, 
а секретарем Бойко Валентину Петрiвну. 3. Затвердити порядок роботи 
Зборiв: для доповiдей – до 20 хвилин, а для запитань та вiдповiдей – до 
10 хвилин. 4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «Корос-
тенський м’ясокомбiнат» про пiдсумки дiяльностi за 2016рiк. 5. Затвердити 
звiт наглядової ради ПАТ «Коростенський м’ясокомбiнат» за 2016 рiк.  
6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Коростенський 
м’ясокомбiнат» за 2016 рiк. 7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та 
покриття збиткiв ПАТ «Коростенський м’ясокомбiнат» за 2016 рiк згiдно 
статей «Доходiв та Витрат». 8. Припинити повноваження членiв наглядової 
ради ПАТ «Коростенський м’ясокомбiнат» в особi Прокопика Тараса 
Iгоровича, Прокосу Богдана Сергiйовича та Сороку Наталiю Василiвну.  
9. Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у 
складi 3 (трьох) осiб Прокопика Тараса Iгоровича, Прокосу Богдана 
Сергiйовича та Сороку Наталiю Василiвну. 10. Затвердити умови цивiльно 
– правових договорiв iз новобраними членами наглядової ради, а саме: 
Прокопиком Тарасом Iгоровичем, Прокосою Богданом Сергiйовичем та Со-
рокою Наталiєю Василiвною. Визначити, що дiяльнiсть членiв наглядової 
ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Уповноважити директора Това-
риства Чижевського В.А. на пiдписання вказаних договорiв з членами на-
глядової ради. 11. Затвердити нову редакцiю статуту ПАТ «Коростенський 
м’ясокомбiнат» i доручити директору Товариства Чижевському В.А. 
пiдписати його та здiйснити державну реєстрацiю з урахуванням внесених 
змiн. 12. Уповноважити директора Товариства Чижевського В.А. на 
пiдписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товари-
ства, викладеного в новiй редакцiї 13. Пiдтвердити всi рiшення органiв 
управлiння товариства. 14. Попередньо погодити та схвалити укладення 
договорiв (угод, контрактiв), а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, 
договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, 
договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-
продажу), договори вiдступлення права вимоги та договори переведення 
боргу.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

емітента цінних паперів 
 (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО»; 
00452995; 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, буди-
нок 1; -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: meat-vinnytsa.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори:
24.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надхо-
дили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та 
секретаря зборiв. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. 4. Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5. Звiт наглядо-
вої ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного фiнансового звiту 
(балансу) Товариства за 2016 р. 7. Визначення порядку розподiлу прибут-
ку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. 8. Про припинення повнова-
жень попереднього складу наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв 
наглядової ради Товариства. 10. Визначення уповноваженої особи на 
укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) з но-
вообраними членами наглядової ради та визначення розмiру їх винагоро-
ди. 11. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. 12. Визначення упо-
вноваженої особи на пiдписання затвердженого черговими загальними 

зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. 13. Про 
пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. 14. Про договори 
угоди контракти 

ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: голови 
комiсiї  – Фетiсової Iрини Олексiївни, член комiсiї – Пилипенко Юрiй Дми-
трович. 2.  Обрати головою Зборiв – Кривоноса Сергiя Павловича, а се-
кретарем Лавренову Олену Анатолiївну. 3. Затвердити порядок роботи 
Зборiв: для доповiдей – до 20 хвилин, а для запитань та вiдповiдей – до 
10 хвилин. 4.  Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «Iвано-
Франкiвськ «Вiнницям'ясо» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. 5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськ 
«Вiнницям'ясо» за 2016  рiк. 6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (ба-
ланс) ПАТ «Iвано-Франкiвськ «Вiнницям'ясо» за 2016 рiк. 7. Затвердити 
порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «Iвано-Франкiвськ 
«Вiнницям'ясо» за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 8. Припи-
нити повноваження членiв наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськ 
«Вiнницям'ясо» в особi Прокопика Тараса Iгоровича, Сороки Наталiї 
Василiвни та Прокоси Богдана Сергiйовича. 9. Обрати членами Наглядо-
вої ради Прокопика Тараса Iгоровича, Сороку Наталiю Василiвну та Про-
косу Богдана Сергiйовича, та рекомендувати новобраним членам нагля-
дової ради найближчому її засiданнi невiдкладно обрати голову 
наглядової ради. 10. Затвердити умови цивiльно–правових договорiв iз 
новобраними членами наглядової ради, визначити, що дiяльнiсть членiв 
наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi та уповноважити 
директора Товариства Бiлана Н.М. на пiдписання вказаних договорiв з 
членами наглядової ради. 11. Внести роздiл про порядок пiдписання та 
внесення змiн до установчих документiв Товариства до статуту Товари-
ства, викласти в статут Товариства в новiй редакцiї, та затвердити його. 
12. Надати повноваження на пiдписання затвердженої нової редакцiї 
статуту Товариства представнику ТОВ  «УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
«УЛФ», що є власником 93,0488% статутного капiталу Товариства – Кри-
воносу Сергiю Павловичу. Зобов’язати директора ПАТ «Iвано-Франкiвськ 
«Вiнницям'ясо» провести державну реєстрацiю нової редакцiї статуту з 
правом передоручення. 13. Не приймати рiшення з питання порядку ден-
ного № 13. 14. Не приймати рiшення з даного питання порядку денного 
№ 14.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО»



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

39

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАКIїВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ 

ЗАВОД»
Додаток 44

до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«МАКIїВСЬКИЙ 
КОКСОХIМIЧНИЙ 
ЗАВОД», 00191106, 
85300 Донецька 
область д/в 
м. Покровськ 
вул. Торгiвельна, 
буд. 106А, 06239 
226-50

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

29.04.2018 р.

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

http://www.mkhz.
com.ua/

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

Приватне 
акціонерне 
товариство «КПМГ 
Аудит», 31032100

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

Загальнi збори, у тому числi рiчнi загальнi 
збори за пiдсумками дiяльностi товариства 
за 2017 рiк, не проводились з причини 
встановлення Рiшенням НКЦПФР №1511 вiд 
11.11.2014р. «Щодо запобiгання порушенням 
прав iнвесторiв та уникнення ризикiв 
професiйних учасникiв» заборони 
Центральному депозитарiю цiнних паперiв 
приймати до виконання для скликання та 
проведення загальних зборiв акцiонерних 
товариств розпорядження на складання 
реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, 
перелiкiв акцiонерiв, яким надсилатиметься 
письмове повiдомлення про проведення 
загальних зборiв товариства, перелiкiв 
акцiонерiв, якi мають право на участь у 
загальних зборах акцiонерного товариства 
емiтентiв, якщо проведення загальних зборiв 
вiдбуватиметься на територiї проведення 
антитерористичної операцiї. З урахуванням 
ситуацiї, що виникла у зв’язку з проведенням 
антитерористичної операцiї на територiї 
Донецької областi та наявностi законодавчих 
обмежень для запобiгання порушенням прав 
iнвесторiв, товариство протягом 
2017 року не мало можливостi провести 
загальнi збори. 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ТРАСТ-КАПІТАЛ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
«Акціонерний комерційний банк 
«Траст-капітал», 
26519933, 01103, м. Київ, вул. Підвисо-
цького, буд. 7, тел. (044) 206 33 88 

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

30 квітня 2018 року 

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

http://www.tc-bank.com 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ», 
30785437

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначаєть-
ся перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини:
І Черговi Загальнi збори акцiонерiв (Рiшення акцiонера №2/2017 вiд 
27.04.2017 року)
Порядок денний: 
1. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради, Правління 
та Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «АКБ «Траст-капітал» 
за 2016 рік.
2. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудитор-
ської фірми.
3. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 
2016 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 2016 рік.
5. Про припинення повноважень та обрання (переобрання) діючого 
складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
6. Інформація про дивіден-
ди. 
*Інформація про дивіденди 
заповнюється у разі 
прийняття рішення про 
виплату дивідендів. У разі 
якщо за результатами 
звітного та попередньо-
го років рішення щодо 
виплати дивідендів не 
приймалось, про це 
зазначається

За підсумками 2017 року, дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента 

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

2017 2016
Усього активів 309 595 347 035
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 206 47 270
Кошти в інших банках - -
Кредити та заборгованість клієнтів 85 453 182 678
Усього зобов’язань 72 051 122 908
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 62 052 113 294
Усього власного капіталу та частка меншості 237 544 224 127
Статутний капітал 200 001 150 001
Чистий прибуток/(збиток) 477 (280)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00 0,00
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,00 0,00
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВДОРБУДКОМПЛЕКС»

Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС», 21486461, 
пров. Новопечерський, 19/3, м.Київ, Печерський, 01042, (044) 529-42-33

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 21486461.infosite.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУ-
ДИТОРСЬКА ФІРМА АСЕМ», 40268325

5. Інформація про загальні збори: 24.04.2017, чергові
порядок денний Зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 

Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку 

та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Ко-
місії Товариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 
звітності Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під-
сумками діяльності Товариства у 2016 році.

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

11. Про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Ста-
туту.

15. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
16. Обрання членів Наглядової Ради.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової Ради.

18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) То-
вариства.

19. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ре-

візійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) 
Товариства.

21. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.

Пропозицій до переліку питань порядку денного та проектів рішень 
Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала 
перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

Порядок денний і регламент роботи зборів затверджені одноголос-
но. Одноголосно обрана лічильна комісія. Всі питання порядку денного 
розглянуті, по питанням з №1 до №10 та з №15 по №20 прийнято від-
повідне рішення та 100 % присутніх проголосувало «за». По питанням 
з №11 до №14 та по питанню №21 результат голосування «утрима-
лись». Позачергових загальних зборів акціонерів у звітному періоді не 
було.

6. Інформація про дивіденди:
Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачува-

лись.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП -УКРАїНА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «ЄВРОЦЕМЕНТ 
груп -УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 33549911
3. Місцезнаходження 08141, Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. 
Петрiвське, вул. Київська, буд. 29

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 391-47-08 (044) 391-47-08
5. Електронна поштова адреса ecgu@eurocement.org 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ecgu.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про звiльнення прийнято єдиним акцiонером 26.04.2018 р. 

(Рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера 
ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА» вiд 26.04.2018 р. Посадова особа 
Гальчев Демiс Iллiч, (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано), яка займала посаду Генерального дирек-
тора Товариства, звiльнена 26.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi 
емiтента володiє: 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Гальчева Демiса Iллiча вiдкликано з посади Генерального 
директорана пiдставi його заяви, за згодою сторiн. Перебував на посадi з 
28.04.2017 р. по 26.04.2018 р. 

Рiшення про звiльнення прийнято єдиним акцiонером 26.04.2018 р. 
(Рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера 
ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА» вiд 26.04.2018 р. Посадова особа 
Донська Ганна Олегiвна (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано), яка займала посаду Ревiзора Това-
риства, звiльнена 26.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента 
володiє: 0,000% непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Донську Ганну Олегiвну вiдкликано з посади Ревiзора у зв’язку з 
закiнченням термiну повноважень. Перебувала на посадi з 28.04.2017 р. 
по 26.04.2018 р. 

Рiшення про обрання прийнято єдиним акцiонером 26.04.2018 р. 
(Рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера 
ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА» вiд 26.04.2018 р. Посадова особа 
Гальчев Демiс Iллiч(згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано) обрано на посаду Генерального директо-
ра Товариства з 27.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Термiн повноважень - 1 (один) рiк до наступних 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй 
особi: 0,000%. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: 04.2009 – по т/ч - ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп – УКРАЇНА» - Гене-
ральний директор.

Рiшення про призначення прийнято єдиним акцiонером 26.04.2018 р. 
(Рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера 
ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА» вiд 26.04.2018 р. Посадова особа 
Донська Ганна Олегiвна (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано) призначена на посаду Ревiзора То-
вариства з 27.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Термiн повноважень - 1 (один) рiк до наступних 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, яка обiймала особа про-
тягом 5 рокiв своєї дiяльностi: з 05.2009 – заступник технiчного директо-
ра  – начальник Управлiння економiки виробництва, з 10.2015 – заступник 
генерального директора – начальник управлiння економiки виробництва 
ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй 
особi: 0,000%

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 Гальчев Демiс Iллiч
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)
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Приватне акцiонерне товариство «Виробничо-будiвельний 
комбiнат «КIБЕР». Код за ЄДРПОУ 05445400. Повідомлення про 
виникнення особливої інформації (Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента).
1. Місцезнаходження 04080, Київ, 

Новокостянтинiвська, 4/а
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 492-38-57 417-70-56
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05445400.infosite.com.ua

Текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

пинення повноважень Голови Наглядової ради Казаков Вiталiй Михайло-
вич прийняте на чергових загальних зборах 30.04.2018 р. згiдно протоколу 
№1. Паспортнi вiдомостi: _фiзична особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.Володiє 35.07% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПрАТ.
Строк протягом якого перебував на посадi- з 29.04.2015 по 30.04.2018

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради Казаков Михайло Вiталiйович 
прийняте на чергових загальних зборах 30.04.2018 р. згiдно протоколу №1. 
Паспортнi вiдомостi: _фiзична особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних.Володiє 9.9161% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПрАТ.Строк 
протягом якого перебував на посадi- з 29.04.2015 по 30.04.2018

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради Ясинський Володимир Мико-
лайович прийняте на чергових загальних зборах 30.04.2018 р. згiдно про-

токолу №1. Паспортнi вiдомостi: _фiзична особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних.Володiє 0.2220 % ПIЦП вiд Статутного капiталу 
ПрАТ.

Строк протягом якого перебував на посадi- з 29.04.2015 по 30.04.2018
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

значення Голова спостережної ради Казаков Вiталiй Михайлович прийняте 
на чергових загальних зборах 30.04.2018 р. згiдно протоколу №1. Паспортнi 
вiдомостi: _фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє 35.07% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПрАТ.Строк, на який призна-
чено – 3 роки

Iншi посади, якi займала особа протягом дiяльностi: Голова Правлiння 
товариства, Голова НР.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
значення член наглядової ради Казаков Михайло Вiталiйович прийняте на 
чергових загальних зборах 30.04.2018 р. згiдно протоколу №1. Паспортнi 
вiдомостi: _фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє 9.9161% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПрАТ.Строк, на який при-
значено – 3 роки

Iншi посади, якi займала особа протягом дiяльностi: Голова Наглядової 
ради Товариства, член НР.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
значення член наглядової ради Ясинський Володимир Миколайович при-
йняте на чергових загальних зборах 30.04.2018 р. згiдно протоколу №1. 
Паспортнi вiдомостi: _фiзична особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних.Володiє 0.2220 % ПIЦП вiд Статутного капiталу ПрАТ.Строк, 
на який призначено – 3 роки.Iншi посади, якi займала особа протягом 
дiяльностi: член ревiзiйної комiсiї Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-БУДIВЕЛЬНИЙ КОМБIНАТ «КIБЕР»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237»
2. Код за ЄДРПОУ: 23239330
3. Місцезнаходження: 07800, смт.Бородянка, вул.Вокзальна, буд.88;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04577) 5 69 94; (044) 775 29 47;
5. Електронна поштова адреса: m.danilov@avtek.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: atp13237.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

26.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237» на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства, 
а саме, достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Оленiча Вадима Вiкторовича (особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №16 
вiд 26.04.2018р.). Рiшення прийняте в зв’язку iз спливом строку повнова-
жень посадової особи. Особа перебувала на посадi з 29.04.2015р. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi товариства.Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237» на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства, а 
саме, достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Мещанiної Ольги Вiкторiвни (особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №16 вiд 
26.04.2018р.). Рiшення прийняте в зв’язку iз спливом строку повноважень 
посадової особи. Особа перебувала на посадi з 29.04.2015р. Особа володiє 
часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 24.8319%.Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237» на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства, 
а саме, достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Новiкової Свiтлани Георгiївни (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол 
№16 вiд 26.04.2018р.). Рiшення прийняте в зв’язку iз спливом строку по-
вноважень посадової особи. Особа перебувала на посадi з 29.04.2015р. 
Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237» » на пiдставi рiшення загальних зборiв Товари-
ства, а саме, обрано на посаду члена та Голови Наглядової ради Мещанiну 
Ольгу Вiкторiвну (акцiонер) на пiдставi рiшення загальних зборiв товари-
ства (протокол №16 вiд 26.04.2018р.) та рiшення Наглядової ради (прото-
кол №3/2018 вiд 26.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Рiшення прийняте в зв’язку з корпоративною 
необхiднiстю. Особа володiє акцiями товариства у розмiрi 24.8319% вiд за-
гальної кiлькостi акцiй. Особу обрано строком на 3 роки. Попереднi посади, 
якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член наглядової ради 
ПрАТ «Бородянське АТП 13237».Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237» » на пiдставi рiшення загальних зборiв Товари-
ства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової ради Лiлову Iрину 
Євгенiвну (представник акцiонера ПАТ «КОННЕКТ»;код ЄДРПОУ 37500471; 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 44,5015%) на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №16 вiд 
26.04.2018р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Рiшення прийняте в зв’язку з корпоративною необхiднiстю. Особа 
не володiє акцiями товариства.Особу обрано строком на 3 роки. Попереднi 
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова наглядо-
вої ради ПАТ «КОННЕКТ».Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13237» » на пiдставi рiшення загальних зборiв Товари-
ства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової ради Бодарацького 
Олександра Володимировича (представник акцiонера ТОВ «СЕК’ЮРIТIЗ 
IНВЕСТ»; код ЄДРПОУ 37954535; володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента у розмiрi 24,9238%) на пiдставi рiшення загальних зборiв товари-
ства (протокол №16 вiд 26.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте в зв’язку з корпоративною 
необхiднiстю. Особа не володiє акцiями товариства.Особу обрано строком 
на 3 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: Директор ТОВ «СЕК’ЮРIТIЗ IНВЕСТ».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. Найменування посади Павлiковський Максим 

Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АВТОБАЗА №1»

2. Код за ЄДРПОУ 01268348
3. Місцезнаходження 03680, м.Київ, Пшенична, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 403-35-81 д/н
5. Електронна поштова адреса m.danilov@avtek.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://avtobaza1.zvitat.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв Товариства, а саме, достроково припинено повноваження 
Голови Наглядової ради Мещанiної Ольги Вiкторiвни (особа не надала зго-
ду на розкриття паспортних даних) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
товариства (протокол №13/2018 вiд 25.04.2018р.). Рiшення прийняте в 
зв’язку iз спливом термiну повноважень посадової особи. Особа перебува-
ла на посадi з 28.04.2015р. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
товариства 24,7522%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв Товариства, а саме, достроково припинено повноваження 
члена Наглядової ради Мещанiної Парасковiї Максимiвни (особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол №13/2018 вiд 25.04.2018р.). Рiшення прийня-
те в зв’язку iз спливом термiну повноважень посадової особи. Особа пере-
бувала на посадi з 28.04.2015р. Особа володiє часткою в статутному 
капiталi товариства 13.8828%. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв Товариства, а саме, достроково припинено повноваження 
члена Наглядової ради Новiкової Свiтлани Георгiївни (особа не надала зго-
ду на розкриття паспортних даних) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
товариства (протокол №13/2018 вiд 25.04.2018р.). Рiшення прийняте в 

зв’язку iз спливом термiну повноважень посадової особи. Особа перебува-
ла на посадi з 28.04.2015р. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
товариства 24.7665%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв Товариства, а саме, обрано на посаду члена та Голови На-
глядової ради Мещанiну Ольгу Вiкторiвну (акцiонер) на пiдставi рiшення 
загальних зборiв товариства (Протокол №13 вiд 25.04.2018р.) та рiшення 
Наглядової ради (протокол №3/2018 вiд 25.04.2018р.). Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте в зв’язку з 
корпоративною необхiднiстю. Особа володiє акцiями товариства у розмiрi 
24.7522% вiд загальної кiлькостi акцiй. Особу обрано строком на 3 роки. 
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова 
наглядової ради ПрАТ «Автобаза №1».Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв Товариства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Мещанiну Парасковiю Максимiвну (акцiонер) на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв товариства (Протокол №13 вiд 25.04.2018р.) Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте в 
зв’язку з корпоративною необхiднiстю. Особа володiє акцiями товариства у 
розмiрi 13.8828% вiд загальної кiлькостi акцiй. Особу обрано строком на 
3  роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: член наглядової ради ПрАТ «Автобаза №1».Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв Товариства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Новiкову Свiтлану Георгiївну (акцiонер) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (Протокол №13 вiд 25.04.2018р.) Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте в зв’язку з 
корпоративною необхiднiстю. Особа володiє акцiями товариства у розмiрi 
24.7665% вiд загальної кiлькостi акцiй. Особу обрано строком на 3 роки. 
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член 
наглядової ради ПрАТ «Автобаза №1».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. Найменування посади Лопотько Владислав Олексiйович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОБАЗА №1»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХА-
НІЗОВАНА КОЛОНА №6». 

2. Код за ЄДРПОУ 00310692. 
3. Місцезнаходження 10025, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вітру-

ка, буд. 4-а. 
4. Міжміський код, телефон та факс 0412, 410329, 410330. 
5. Електронна поштова адреса zhmk6@frz.com.ua. 
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ztpmk6.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
№ з/п Дата 

прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 29.04.2018 5906.75 11813.5 50,00

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№6». 

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів – 29 квітня 2018 р. 

Характер правочинів – правочини, спрямовані на придбання та реаліза-
цію товарів. Гранична сукупна вартість правочинів - до 50 відсотків вартос-
ті активів акціонерного товариства за даними останньої фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2017 р.). 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2017 р. - 11813,5 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності 50.000 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загаль-
ними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів складає 2232736 штук голосуючих акцій. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів, які відбулися 29.04.2018 р., складає 2117018 штук голо-
суючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийнят-
тя рiшення –2117018 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих 
акцiй. «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.

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

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

2. Директор Янчук Анатолій Антонович 29 квітня 2018 року.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАД-
АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03120392
3. Місцезнаходження 25011, м. Кропивницький , 

вул. Генерала Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та факс (0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67
5. Електронна поштова адреса secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kirovograd-avto.ukravto.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 

26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 
26.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (не нада-
на згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала по-

саду Голови Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Нiкого не обра-
но замiсть особи, повноваження якої припинено.

Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 
26.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Вертiйова Антонiна 
Дмитрiвна (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них), яка займала посаду Члена Ревiзiйної комiсiї, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
3  роки. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.

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 Скриник С.М.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КIРОВОГРАД-АВТО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітента цінних паперів за 2017 рік 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «Київський Будпроект», код за ЄДРОПУ - 01273763, Україна 03113 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, тел. 044 456-22-77

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон - Аудит», 
37153128

5. Інформація про загальні збори: 
25.04.2017 року проведено річні загальні збори. Вид загальних зборів – 

чергові. Кворум -68,345 % вiд загальної кількості голосів. Визначено Поря-
док денний Зборiв: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства та затвердження її складу. 
Рiшення за першим питанням: Обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товари-

ства та покласти повноваження Лiчильної комiсiї Зборiв на Григоренко 
Григорiя Миколайовича та Полiщук Юлiю Ярославiвну. Термiн повноважень 
Лiчильної комiсiї - до моменту обрання Зборами нового складу Лiчильної 
комiсiї. Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов'язкiв негайно, у т.ч. 
здiйснює пiдрахунок результатiв голосування за данним питанням.Головою 
Лiчильної комiсiї обрати Григоренко Григорiя Миколайовича.2. Обрання Го-
лови та секретаря Зборiв Товариства. 

Рішення за другим питанням: Обрати Головою Зборів Горячого Михай-
ла Григоровича, секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну.3. За-
твердження порядку (регламенту) проведення Зборiв Товариства.

Рішення за третім питанням: Надати кожному доповідачу з питань по-
рядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача 
– до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Хід зборів фіксується протоко-
лом Зборів. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 
статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом 
одна проста акція – один голос. Порядок голосування на Зборах – відкрите 
голосування шляхом підняття рук. Голова Лічильної комісії оголошує ре-
зультати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів 
по питанню, що розглядалось.4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

Рішення за четвертим питанням: Визнати фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2017 рік збитковою.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Рі-
шення за п’ятим питанням: Затвердити звіт Правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.6. Затверджен-
ня звiту незалежного аудитора щодо перевiрки результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Рішення за шостим питан-
ням: Затвердити звіт незалежного аудитора щодо перевірки результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 7. Затверджен-
ня рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. Рішення за 
сьомим питанням: Затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства 
за 2017 рік. 8. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за 
пiдсумками 2017 року. 

Рішення за восьмим питанням: Затвердити порядок покриття збитків за 
підсумками роботи Товариства за 2017 рік.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2817 2869
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1740 1744
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22 22
Сумарна дебіторська заборгованість 84 84
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 52
Власний капітал 1239 1239
Статутний капітал 4979 4979
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2713 -2713

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1578 1630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного пері-
оду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «КИїВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне 
товариство «Менаагропостач», 00909325 Чернігівська , Менський, 
15600, м. Мена, вул. 8 Березня, 22 (04644) 2-10-71,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію http://menapost.net.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми  
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА 
КОМПАНIЯ «НIЛ» , 38054314 

5. Інформація про загальні збори Чергові загальні збори акціо-
нерів відбулись 29.04.2016 з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради. 

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку по-

криття збитків) за результатами 2016 року, встановлення порядку ви-
плати дивідендів. 

8. Зміна типу та назви Товариства.
9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства. 
11. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Переобрання Ревізора Товариства.
13. Про попереднє затвердження значних правочинів.
Доповнення до порiдку денного зборiв не надавались.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi 

рiшення. 
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів 

не приймалось

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «МЕНААГРОПОСТАЧ»

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Заваллiвський графiтовий комбiнат", 00282056, 26334 
Кiровоградська область Гайворонський район смт. Завалля 
вул. Жовтнева, 14, (05254)73248
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 
"Аналітик-Центр", 40079008
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 25.04.2017 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв. 3.Звiт генерального директора про фiнансово-
господарську дiяльнiсть товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту генерального директора. 4.Звiт ревiзiйної 
комiсiї за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
ревiзiйної комiсiї. 5. Звiт наглядової ради за 2016рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6.Затвердження рiчного 
фiнансового звiту та балансу товариства за 2016 рiк. 7.Порядок 
розподiлу прибутку, покриття збиткiв товариства за 2016 рiк та 
вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2016р. 8.Припинення по-
вноважень членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради, 
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами наглядової ради. 10.Затвердження укладених 
договорiв, пролонгацiї та укладення нових договорiв (значних 
правочинiв). Надання повноважень на пiдписання значних правочинiв. 
11. Обрання лiчильної комiсiї. 12.Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 13.Звiт генерального 
директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального ди-
ректора. 14.Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 15.Звiт наглядової ради за 
2016рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової 
ради. 

16. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 
2016  рiк. 17.Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв товариства 
за 2016 рiк та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2016р.
18.Припинення повноважень членiв наглядової ради. 19.Обрання 
членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами нагля-
дової ради. 20. Затвердження укладених договорiв, пролонгацiї та 
укладення нових договорiв (значних правочинiв). Надання повнова-
жень на пiдписання значних правочинiв. 1 питання. Прийняте 
рiшення обрати: Обрати лiчильну комiсiю в складi: "Зарицька Олена 
Вiкторiвна "Слинько Володимир Миколайович 2 питання. Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв. Прийняте рiшення обрати: Обрати: "Лященко В.Ф. - голо-
ва зборiв. "Хмарська Н.Ф. - секретар зборiв. Регламент зборiв. 
Доповiдач - до 15 хвилин. Виступаючi - до 5 хвилин. 3 питання. Прий-
няте рiшення: Визначити результати фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2016 рiк добрими, направити всi зусилля на 
покращення роботи товариства. 4 питання . Прийняте рiшення: За-
твердити звiт ревiзiйної комiсiї по результатах дiяльностi товариства 
за 2016 рiк. Роботу ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною. 5 питан-
ня. Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової ради по результа-
тах дiяльностi товариства за 2016 рiк. Роботу наглядової ради ви-
знати задовiльною. 6 питання . Прийняте рiшення: Затвердити звiти 
та баланс ПАТ "ЗГК" за 2016р. 7 питання. Прийняте рiшення: Отри-
маний прибуток направити на розвиток пiдприємства, дивiдендiв за 
2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. 8 питання. Прийняте 
рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради. 9 питання. 
Прийняте рiшення: Обрати наглядову раду у складi: Хейсона Олега 
Юрiйовича; Горбатюка Вiталiя Васильовича;.Янко Марти Михайлiвни 
- представника ТОВ "Графiтiнвест"; Мiркун Людмили Сергiївни; 
Д'яченко Наталi Iванiвни. Затвердити укладання з членами наглядо-
вої ради безоплатних цивiльно-правових договорiв, на пiдписання 
яких уповноважити генерального директора. 10 питання. Прийняте 
рiшення: Схвалити правочини укладенi протягом звiтного перiоду та 
погодити укладання Генеральним директором Товариства значних 
правочинiв - договорiв вiдчуження/придбання майна або послуг, су-
купною вартiстю до 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Додатки: 1. Звiт вико-
навчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства 
за 2016 рiк. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 3. Фiнансовий звiт 
товариства за 2016 рiк. 
6. Інформація про дивіденди Отриманий прибуток направити на 
розвиток пiдприємства, дивiдендiв за 2016 рiк не нараховувати та не 
виплачувати.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВАЛЛIВСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні) 
1. Загальні відомості : 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Торгсервiс»; 2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 20856950; 3. Місцезнаходження емітента: 80000 
Львiвська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА , буд.14.; 4. Міжміський 
код, телефон та факс емітента: +38(03257) 20471 +38(03257) 20471; 
5. Електронна поштова адреса емітента: 20856950@torgservis.pat.
ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: torgservis.pat.ua; 7. Вид 
особливої інформації: ВIдомостi про прийняття рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 2. Текст повідо-
млення: Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2018р. прийняли рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме договорiв реалiзацiї готової продукцiї; оренди основних засобiв; 
оплати енергоресурсiв; надання поворотної та безповоротної 
фiнансової допомоги; закупки сировини, граничною сукупною 
вартiстю правочинiв на суму 50 млн грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 2154,99% . Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 44 100 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, - 42 932 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 42 932 шт., «проти» - 
0 шт. прийняття рiшення. 3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.  Найменування посади. Директор Грiх Андрiй Степанович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГСЕРВIС»

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

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

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Країна", 20842474 Київська обл., 
Подiльський район, 04176, м. Київ, 
вул. Електрикiв, буд. 29А 
(044) 590-48-00

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

27.04.2018

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

www.krayina.com

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла – аудит", 
23504528 

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

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "СК "Краї-
на" відбулись 26.04.2017р.:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних 
зборів, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради 
ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про припинення повно-
важень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Краї-
на».
4. Визначення кількісного складу членів Нагля-
дової ради ПАТ «СК «Країна».
5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна», затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» 
про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК 
«Країна».
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна» за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «СК «Країна».

8. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» 
про результати фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «СК «Країна» за 2016 рік на під-
ставі висновку аудитора. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК 
«Країна».
9. Визначення порядку розподілу прибутку і 
збитків ПАТ «СК «Країна» за 2016 рік.
10. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Краї-
на» за 2016 рік.
11. Розгляд звіту про корпоративне управління 
ПАТ «СК «Країна» за 2016 рік.
12. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів у ході поточної гос-
подарської діяльності, які можуть вчинятися 
ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2018 року відносно 
страхування, перестрахування, з граничною 
вартістю послуг, які є його предметом, що пе-
ревищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності за 
2016 рік.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 239426 240902
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26867 27318
Довгострокові фінансові інвестиції 17705 17705
Запаси 556 597
Сумарна дебіторська заборгованість 41063 19573
Грошові кошти та їх еквіваленти 82962 88707
Власний капітал 114778 122951
Статутний капітал 84985 84985
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1289 540
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 111973 110251
Поточні зобов'язання і забезпечення 12675 7700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 65880000 65880000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “КРАїНА”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (для 
опублікування)

І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУ-
ВАННЯ» ЄДРПОУ14311643 Місцезнаходження 16610, м. Нiжин Чернiгiвської 
областi, вул. Шевченка, 109/1, код тел/ф (04631) 55006, 31870 Електронна 
адреса info@selmash.com.ua Адреса в Інтернет для розкриття  
www.selmash.com.ua 

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення Загальними зборами акцiонерiв (рiчними) 
26.04.2018 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв щодо: правочинiв, пов'язаних з укладенням та/або 
пролонгацiєю та/або внесення змiн до умов: договорiв про надання або 
отримання фiнансових позик; кредитних угод (кредитних договорiв), укла-
дених з банками та фiнансовими установами; договорiв придбання та 

вiдчуження обладнання; договорiв придбання та вiдчуження будь-якого ру-
хомого та нерухомого майна Товариства; договорiв оренди нерухомого 
майна; договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, 
послуг, виконання пiдрядних робiт, тощо; правочинiв пов’язаних з укладен-
ням мирових угод; договорiв про внесення змiн та доповнень до цих 
договорiв. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв (договорiв) -  
200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 41764тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв -478,88%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй - 45086733 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у зборах - 45086733 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 45 086 733, (100% вiд 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах, що складає 
99,99% вiд загальної кiлькостi акцiй), «проти» – 0.

ІІІ. Підтверджую достовірність інформації Голова правлiння Короб-
ко  В.  Ю. 27.04.18

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАшИНОБУДУВАННЯ» 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Волиньбакалія
2. Код за ЄДРПОУ: 01553190
3. Місцезнаходження: 43005 м. Луцьк, вул. К.Савура, 21 а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 78-94-27 факс  

(0332) 78-94-02, (0332) 78-94-02
5. Електронна поштова адреса: lawyer@pakko.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://volynbakaliya.pakko.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньбакалія» 26.04.2018 р. 

прийнято рішення припинити повноваження наступних посадових 
осіб, а саме:

- голови наглядової ради Демчишина Віталія Олександровича, який 
обіймав дану посаду з 26.04.2017р.Паспорт серії АЮ № 128488 виданий 
18.06.2010 р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл. Акціями То-
вариства не володіє, посадова особа була представником акціонера 
-юридичної особи ТОВ «КМ - Холдинг» (м. Луцьк, вул. Клима Савура, 
21а; код ЄДРПОУ 34557148 , яка володіє 291040 акціями, що становить 
99,807956% ).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
- члена (секретаря ) наглядової ради Сергієнко Олега Володимиро-

вича , який обіймав дану посаду з 25.04.2014 р. Паспорт серії  
АС № 106661, виданий 18.06.2010 р. Луцьким МУ УМВС України у Во-
линській обл.Акціями Товариства не володіє, посадова особа була пред-
ставником акціонера --юридичної особи ТзОВ «КМ-Холдинг».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
- члена наглядової ради Трещетку Галину Василівну, яка обіймала 

дану посаду з 26.04.2017 р. 
Паспорт серії АС №335927, виданий Луцьким МУ УМВС України у 

Волинській області 01.10.1997 р. Акціями Товариства не володіє, поса-
дова особа є представником акціонера юридичної особи ТОВ «КМ - Хол-
динг».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
-члена наглядової ради Рассохiну Iнну Вячеславiвну, яка обіймала 

дану посаду з 26.04.2017 р.
Паспорт серії АС 857853, виданий Луцьким МВ УМВС України у Во-

линській області 21.08.2002р. Акціями Товариства не володіє, посадова 
особа є незалежним членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає

-члена наглядової ради Тележинського Володимира Івановича, яку 
обіймав дану посаду з 26.04.2017 р Паспорт серії АС №658703, виданий 
Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 9.03.2000р. Акціями То-
вариства не володіє, посадова особа є незалежним членом Наглядової 
ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

-Голови ревізійної комісії Ткачук Лариси Степанівни, яка обійма дану 
посаду з 25.04.2013 р.

Паспорт серії АС 348765 , виданий 20.01.1998 р. Луцьким РВУ МВС 
України.

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа товариства непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

-члена ревізійної комісії Шеремети Тетяни Тарасiвни, яку вона обі-
ймала з 25.04.2013 р.

Паспорт серії АЮ №217271, виданий 20.08.2013 Луцьким МВ УДМС 
України.

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа товариства непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньбакалія» 26.04.2018 р. 
прийнято рішення обрати: 

-головою наглядової ради Трещетку Галину Василівну, терміном на  
3 роки. 

Паспорт серії АС №335927, виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинській області 01.10.1997 р. Акціями Товариства не володіє, поса-
дова особа є представником акціонера - юридичної особи ТОВ «КМ - 
Холдинг»(м. Луцьк, вул. Клима Савура, 21а; код ЄДРПОУ 34557148 , 
яка володіє 291040 акціями, що становить 99,807956% ).

Попереднє місце роботи: 2013р. - 2018р. - ТОВ «ПАККО Холдинг», 
завідувач виробництвом. 

На даний час основне місце роботи: ТОВ «ПАККО Холдинг», завіду-
вач виробництвом. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
-членом (секретарем) наглядової ради Рассохiну Iнну Вячеславiвну, 

терміном на 3 роки.
Паспорт серії АС 857853, виданий Луцьким МВ УМВС України у Во-

линській області 21.08.2002р.Акціями Товариства не володіє. Посадова 
особа є незалежним членом Наглядової ради.Попереднє місце роботи: 
2013р. - 2018р. - ТОВ «ПАККО Холдинг», старший бухгалтер. 

На даний час основне місце роботи: ТОВ «ПАККО Холдинг», стар-
ший бухгалтер. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
-членом наглядової ради Тележинського Володимира Івановича, 

терміном на 3 роки.
Паспорт серіїАС№658703,виданий Луцьким МВ УМВС України у Во-

линській області 9.03.2000р. Акціями Товариства не володіє, посадова 
особа є незалежним членом Наглядової ради.Попереднє місце роботи: 
2013р. - 2018р. - ТОВ «ПАККО Холдинг», інженер з охорони праці. На 
даний час основне місце роботи: ТОВ «ПАККО Холдинг», інженер з охо-
рони праці. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
-ревізором ( головою ревізійної комісії ) Шеремету Тетяну Тарасiвну, 

терміном на 3 роки.
Паспорт серії АЮ №217271, виданий 20.08.2013 Луцьким МВ УДМС 

України. Попереднє місце роботи: 2013р. - 2018р. - ТОВ «ПАККО Хол-
динг», бухгалтер - ревізор. На даний час основне місце роботи -  
ТОВ «ПАККО Холдинг», бухгалтер-ревiзор.

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа товариства непога-
шеної 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. Голова Правління Загородній Микола Вікторович 26.04.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬБАКАЛІЯ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО»; 
32802841; 38014, Полтавська обл., Шишацький район, село Ковердина 
Балка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 71; +380535291147

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: viktoriya-agroexpo-llc.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО»

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 "Карлiвський 
машинобудiвний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 14311169
3. Місцезнаходження 39500, Карлiвка, Сергiя 

Нiгояна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 05346 2-21-38 05346 2-21-38
5. Електронна поштова адреса i.pivnenko@kmzindustrirs.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.kmzindustries.ua

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

II. Текст повідомлення
ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 

прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») обрано на 
строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства членом Нагля-

дової ради, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: виконавчий 
директор СП ТОВ «Драгон Капiтал», часткою в статутному капiталi не 
володiє , обрано Головою Наглядової ради товариства на строк до наступ-
них рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства засiданням Наглядової 
ради вiд 27.04.2018р. (протокол № 27/04/2018 вiд 27.04.2018р.)непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 
27  квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») обрано на 
строк до наступних рiчних зборiв товариства членом Наглядової ради 
акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав, 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв- радник з пи-
тань корпоративного управлiння СП ТОВ «Драгон Капiтал», радник з пи-
тань корпоративного управлiння ТОВ «Драгон Есет Менеджмент», Голо-
вний економiчний радник з питань корпоративного управлiння  
СП ТОВ «Драгон Капiтал», володiє 0,000014% статутного капiталу емiтента, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» повiдомляє, що в 
зв’язку з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 
2018р. (Протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД») обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства членом 
Наглядової ради акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти 
рокiв- аудитор Аудиторської Фiрми «Регiстр» (основне мiсце роботи), за 
сумiсництвом директор з комерцiйних питань ТОВ «Полiдромос», володiє 
0,000014% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» повiдомляє, що в 
зв’язку з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 
2018р. (Протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД») обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства членом 
Наглядової ради акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти 
рокiв- радник з питань безпеки СП ТОВ «Драгон Капiтал», начальник служ-
би безпеки СП ТОВ «Драгон Капiтал», володiє 0,000014% статутного 
капiталу емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

ПАТ «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» повiдомляє, що в 
зв’язку з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 
2018р. (Протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД») обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства членом 
Наглядової ради акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти 
рокiв- начальник вiддiлу по роботi з проблемною заборгованiстю 
ТОВ «УнiКредит Лiзинг», економiчний радник з питань корпоративного 
управлiння СП ТОВ «Драгон Капiтал», заступник генерального директора 
ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» з комерцiйних питань, володiє 
0,000014% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

Калашник Валерiя 
Михайлiвна

Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРЛIВСЬКИЙ МАшИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

48

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«шАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», 
13498562, 85300 Донецька область д/н 
м. Покровськ пл. шибанкова, 1а, 
(0623) 595 3 68

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

28.04.2018

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

pokrovskoe.com.ua

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

Приватне акціонерне товариство «КПМГ 
Аудит», 31032100

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
21.04.2017
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товари-
ства. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю 
Зборiв Товариства у складi: Куценко Вячес-
лав Юрiйович - голова лiчильної комiсiї, Дол-
га Оксана Русланiвна - член лiчильної комiсiї, 
Москвiта Ольга Вiкторiвна - член лiчильної 
комiсiї, Ларiонова Марина Володимирiвна - 
член лiчильної комiсiї. Повноваження 
лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 
розгляду та пiдрахунку голосiв по всiм питан-
ням порядку денного.
2. Звiт Директора про результати фiнансово - 
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Директора. Вирiшили: Затвердити 
звiт директора про результати фiнансово - 
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рiк.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї. Вирiшили: Затвердити звiт i висновки 
Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку 
(визначення порядку покриття збиткiв) Това-
риства за 2016 рiк з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом. Вирiшили: У зв’язку з 
вiдсутнiстю прибутку за результатами 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк, розподiл 
прибутку Товариства за 2016 рiк не

здiйснювати. Збиток Товариства за результа-
тами дiяльностi за 2016 рiк покрити за раху-
нок прибуткiв майбутнiх перiодiв. У зв`язку з 
наявними збитками дивiденди за 2016 рiк не 
нараховувати та не виплачувати.
7. Про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Вирiшили: 
Затвердити основнi напрямки дiяльностi То-
вариства на 2017 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства. Вирiшили: Припи-
нити повноваження членiв Наглядової ради 
Товариства: Кожушка Олега Денисовича - го-
лови Наглядової ради, Яйцова Олександра 
Олексiйовича, Гребенюка Сергiя Дмитровича, 
Юшкова Євгена Олександровича, Крамаро-
вої Свiтлани Iгорiвни - членiв Наглядової 
ради.
9. Про обрання членiв Наглядової ради Това-
риства. Вирiшили: Перелiк кандидатiв, обра-
них до складу Наглядової ради Товариства: 
Кожушок Олег Денисович, Яйцов Олександр 
Олексiйович, Гребенюк Сергiй Дмитрович, 
Юшков Євген Олександрович, Крамарова 
Свiтлана Iгорiвна. Члени Наглядової ради є 
обраними, а Наглядова рада є сформова-
ною.
10. Про затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винаго-
роди. Обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з членами Наглядо-
вої ради Товариства. Вирiшили: Затвердити 
умови договорiв (типову форму договору), якi 
укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. Обрати особою, що уповноважу-
ється на пiдписання договорiв з членами На-
глядової ради Товариства на затверджених 
умовах, директора Товариства - Головка Юрiя 
Iвановича.
11. Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися То-
вариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття такого рiшення. Вирiшили: 
Попередньо надати згоду на вчинення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися 
ПАТ «ШУ «Покровське» у ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом не бiльш як од-
ного року з дати прийняття цього рiшення, 
тобто до 20.04.2018 року включно: 
характер правочинiв - продаж та/або постав-
ка вугiльної продукцiї, гранична сукупна 
вартiсть правочинiв 5 000 000 000 гривень;
характер правочинiв - купiвля горно-шахтного 
обладнання, гранична сукупна вартiсть 
правочинiв 3 000 000 000 гривень.
Уповноважити Наглядову раду Товариства 
здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження 
всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до при-
йнятого Загальними зборами рiшення, а ди-
ректора або iншу особу уповноважену на це 
довiренiстю, виданою директором, на укла-
дання та пiдписання таких значних правочинiв 
вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою 
Товариства умов.
Жодних пропозицiй до поряду денного не 
надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 27.07.2017
Збори Товариства були скликанi на пiдставi 
рiшення Наглядової ради вiд 13.06.2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товари-
ства. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю 
Зборiв Товариства у складi: Живун Володи-
мир Павлович - голова лiчильної комiсiї, Дол-
га Оксана Русланiвна - член лiчильної комiсiї, 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «шАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
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Москвiта Ольга Вiкторiвна - член лiчильної 
комiсiї, Ларiонова Марина Володимирiвна - 
член лiчильної комiсiї. Повноваження 
лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 
розгляду та пiдрахунку голосiв по всiм питан-
ням порядку денного.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися То-
вариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття такого рiшення. Вирiшили: На 
пiдставi ч.3 ст.70 ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства» попередньо схвалити укладення Това-
риством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далi - «Банк») 
значних правочинiв (вартiсть яких перевищу-
ватиме 25% вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства), якi вчинятимуться потягом 1 (од-
ного) року з дня проведення даних зборiв, а 
саме угод, направлених на:
внесення будь-яких змiн до договору пору-
ки вiд 28.04.2016 (з урахуванням всiх змiн i 
доповнень до нього, в тому числi з ураху-
ванням договору про внесення змiн та до-
повнень № 1 вiд 30.11.2016), укладеного 
мiж Банком та Товариством в якостi забез-
печення виконання зобов'язань ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДО-
НЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 
за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 
№ 16-Н/13/66/КЛ-КБ вiд «23» липня 
2013 року, з усiма змiнами i доповненнями 
до нього, укладеними протягом строку його 
дiї, в тому числi, але не виключно, iз ураху-
ванням Додаткової угоди № 17 вiд 
30.09.2014, Додаткової угоди № 25 вiд 
29.04.2015, Договору про внесення змiн та 
доповнень № 28 вiд 28.04.2016, Договору 
про внесення змiн та доповнень № 42 вiд 
30.11.2016. При цьому загальна гранична 
сукупна вартiсть таких правочинiв не пови-
нна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять 
мiльярдiв) гривень або еквiвалент цiєї суми 
в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним 
курсом Нацiонального банку України ста-
ном на день укладення вiдповiдного/их до-
говору/iв, внесення будь-яких змiн до дого-
вору поруки вiд 28.04.2016 (з урахуванням 
всiх змiн i доповнень до нього, в тому числi 
з урахуванням договорiв про внесення змiн 
№ 1 вiд 30.11.2016, укладеного мiж Банком 
та Товариством в якостi забезпечення ви-
конання зобов'язань ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДО-
НЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 
за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 
номер 37- Н/12/66/ЮО вiд 07.12.2012 року, 
з усiма змiнами i доповненнями до нього, 
укладеними протягом строку його дiї, в тому 
числi, але не виключно, iз урахуванням До-
даткових угод: № 1 вiд 11.12.2012, № 2 вiд 
12.12.2012, № 3 вiд 13.12.2012, № 4 вiд 
04.06.2013, № 5 вiд 01.10.2013, № 6 вiд 
31.07.2014, № 7 вiд 29.08.2014, № 8 вiд 
30.09.2014, № 9 вiд 30.09.2014, № 10 вiд 
30.09.2014, № 11 вiд 30.01.2015, № 12 вiд 
30.01.2015, № 13 вiд 27.02.2015, № 14 вiд 
29.04.2015, № 15 вiд 29.05.2015, № 16 вiд 
30.06.2015, № 17 вiд 29.12.2015, № 18 вiд 
01.02.2016, № 19 вiд 31.03.2016, № 20 вiд 
30.11.2016, № 21 вiд 14.06.2017. При цьому 
загальна гранична сукупна вартiсть таких 
правочинiв не повинна перевищувати суму 
5 000 000 000 (п'ять мiльярдiв ) гривень або 
еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розра-
хований за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України станом на день укладення 
вiдповiдного/их договору/iв. Уповноважити 
Наглядову раду Товариства 

приймати рiшення щодо укладання таких 
правочинiв та визначення їх умов (з ураху-
ванням викладених вище рiшень), також 
уповноважити Директора Товариства (або 
iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, 
виданою Директором Товариства), на укла-
дання та пiдписання усiх вищезазначених 
значних правочинiв i пов’язаних з ними 
документiв (на умовах, викладених у 
вiдповiдному протоколi Наглядової ради То-
вариства).
3. Про схвалення договорiв, укладених з 
банками. Вирiшили: 3. Схвалити наступнi 
договори, укладенi ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 
(надалi - Товариство) з ПАТ «СБЕРБАНК» 
(надалi за текстом- Банк): «договiр поруки 
вiд 28.04.2016 (з урахуванням всiх змiн i до-
повнень до нього, в тому числi з урахуван-
ням договорiв про внесення змiн та допо-
внень № 1 вiд 30.11.2016), укладений мiж 
Банком та Товариством в якостi забезпе-
чення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬК-
СТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» за До-
говором про вiдкриття кредитної лiнiї № 16-
Н/13/66/КЛ-КБ вiд «23» липня 2013 року, з 
усiма змiнами i доповненнями до нього, 
укладеними протягом строку його дiї, в тому 
числi, але не виключно, iз урахуванням До-
даткової угоди № 17 вiд 30.09.2014, Додат-
кової угоди № 25 вiд 29.04.2015, Договору 
про внесення змiн та доповнень № 28 вiд 
28.04.2016, Договору про внесення змiн та 
доповнень № 42 вiд 30.11.2016;
«договiр поруки вiд 28.04.2016 року (з ураху-
ванням всiх змiн i доповнень до нього, в тому 
числi з урахуванням договорiв про внесення 
змiн № 1 вiд 30.11.2016), укладений мiж Бан-
ком та Товариством в якостi забезпечення ви-
конання зобов'язань ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬК-
СТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» за До-
говором про вiдкриття кредитної лiнiї номер 
37-Н/12/66/ЮО вiд 07.12.2012 року, з усiма 
змiнами i доповненнями до нього, укладени-
ми протягом строку його дiї, в тому числi, але 
не виключно, iз урахуванням Додаткових угод: 
№ 1 вiд 11.12.2012, № 2 вiд 12.12.2012, № 3 
вiд 13.12.2012, № 4 вiд 04.06.2013, № 5 вiд 
01.10.2013, № 6 вiд 31.07.2014, № 7 вiд 
29.08.2014, № 8 вiд 30.09.2014, № 9 вiд 
30.09.2014, № 10 вiд 30.09.2014, № 11 вiд 
30.01.2015, № 12 вiд 30.01.2015, № 13 вiд 
27.02.2015, 14 вiд 29.04.2015, № 15 вiд 
29.05.2015, № 16 вiд 30.06.2015, № 17 вiд 
29.12.2015, № 18 вiд 01.02.2016, № 19 вiд 
31.03.2016, № 20 вiд 30.11.2016, № 21 вiд 
14.06.2017.
4. Про укладання з банками договорiв, про 
внесення змiн i доповнень в ранiше укладенi 
з банками договори.
Вирiшили: Внести змiни в Договiр поруки вiд 
28.04.2016 (з урахуванням всiх змiн i допо-
внень до нього), укладений мiж Товариством 
та ПАТ «СБЕРБАНК» (нададi - Банк) в якостi 
забезпечення виконання зобов'язань ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗА-
ВОД» (надалi - ПрАТ «ДМ3») за Договором 
про вiдкриття кредитної лiнiї номер 37-
Н/12/66/ЮО вiд 07.12.2012 року (надалi - Кре-
дитний договiр 1) - у вiдповiдностi до проекту 
договору про внесення змiн, який викладений 
в додатку до цього Протоколу, а також у 
зв'язку iз внесенням наступних змiн в умови 
Кредитного договору 1:
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а) встановлення Додатковою угодою № 21 вiд 
14.06.2017 року в перiод з 07.04.2016 i до 
07.09.2017 року наступного графiку оплати 
процентiв:
07.04.2016 - 150 000,00; 
07.05.2016 - 150 000,00; 
07.06.2016 - 150 000,00; 
07.07.2016 - 150 000,00; 
07.08.2016 - 150 000,00;
07.09.2016 - 150 000,00; 
07.10.2016 - 160 000,00; 
07.11.2016 - 160 000,00; 
07.12.2016 - 150 000,00; 
07.01.2017 - 150 000,00; 
07.02.2017 - 150 000,00; 
07.03.2017 - 150 000,00; 
07.04.2017 - 155 000,00; 
07.05.2017 - 155 000,00; 
07.06.2017 - 150 000,00;
07.07.2017 - 150 000,00; 
07.08.2017 - 150 000,00; 
07.09.2017 - 150 000,00.
У разi, якщо сума сплачених процентiв переви-
щує суму, вказану в таблицi, сума процентiв, 
яка пiдлягає оплатi, зменшується на рiзницю 
мiж фактично сплаченою сумою процентiв та 
сумою процентiв до оплати згiдно таблицi - 
починаючi з останнього платежу вiдповiдно до 
порядку оплати процентiв, вказаного в таблицi.
Сума залишку нарахованих процентiв, яка за-
лишилася несплаченою, оплачується 
07.09.2017. Починаючи з 07.09.2017 проценти 
за користування Кредитом сплачуються в по-
вному обсязi. 
б) внесення iнших змiн, зазначених у проектi 
додаткової угоди № 22 до Кредитного догово-
ру  1, який викладений в додатку до цього 
Протоколу.

Внести змiни в Договiр поруки вiд 28.04.2016 
(з урахуванням всiх змiн i доповнень до нього) 
(укладений мiж Товариством та ПАТ «СБЕР-
БАНК» (надалi - Банк) в якостi забезпечення 
виконання зобов’язань ПрАТ «ДМ3» за Дого-
вором про вiдкриття кредитної лiнiї номер 16- 
Н/13/66/КЛ-КБ вiд «23» липня 2013 року 
(надалi - Кредитний договiр 2) - у вiдповiдностi 
до проекту договору про внесення змiн, який 
викладений в додатку до цього Протоколу, а 
також у зв'язку iз внесенням наступних змiн в 
умови Кредитного договору 2:
а) встановлення останнiм днем дiї Кредитної 
лiнiї - 07.09.2017 (включно);
б) встановлення обов'язку ПрАТ «ДМ3» по-
вернути Банку до 07.09.2017 року кредит, на-
даний вiдповiдно до наступних додаткових 
угод до Кредитного договору 2: №29 вiд 
18.05.2016; №30 вiд 19.05.2016; №31 вiд 
20.05.2016; №32 вiд 23.05.2016; №33 вiд 
24.05.2016; №34 вiд 25.05.2016; №35 вiд 
26.05.2016; №36 вiд 27.05.2016; №37 вiд 
31.05.2016; №38 вiд 01.06.2016; №39 вiд 
05.07.2016; №40 вiд 26.07.2016 та №41 вiд 
03.08.2016;
в) внесення iнших змiн, зазначених у проектi 
договору про внесення змiн та доповнень №43 
до Кредитного договору 2, який викладений в 
додатку до цього Протоколу. Уповноважити 
Директора Товариства (без попереднього по-
годження з Наглядовою радою Товариства) на 
укладання i пiдписання усiх вищезазначених 
договорiв/додаткових договорiв/договорiв про 
внесення змiн i пов'язаних з ними документiв.
Жодних пропозицiй до поряду денного не 
надходило.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ»; 03779805; 42063, Сум-
ська обл., Роменський район, село Коржі, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1; 
+380544898525 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ukraina-rise.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори:
27.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада то-

вариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходи-
ли. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та се-
кретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Звiт наглядової 
ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту наглядової ради. Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу) 
Товариства за 2016 р. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття 
збиткiв Товариства за 2016 р. Про припинення повноважень попереднього 
складу наглядової ради Товариства. Обрання членiв наглядової ради Това-
риства. Визначення уповноваженої особи на укладання та пiдписання вiд 
iменi Товариства контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вне-
сення змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в 
новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання затвердже-
ного черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в 

новiй редакцiї. Про списання основних засобiв. Про пiдтвердження рiшень 
органiв управлiння товариства. Прийняття рiшення про укладення (затвер-
дження) договорiв (угод, контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
1.Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Батюти 

Алли Анатоліївни, членів комісії - Яременко Олени Аббасівни, Хомицької 
Оксани Вікторівни. 2. Обрати головою Зборів – Пугача Олега Вікторовича, 
а секретарем – Ганзіна Василя Івановича. 3. Затвердити порядок роботи 
Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 
10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» про підсумки діяльності за 2016 рік. 5. Затвердити 
звіт наглядової ради ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік. 6. Затвердити річ-
ний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік. 7. Затвер-
дити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «УКРАЇНА-
РАЙЗ» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат». 8. Припинити 
повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокоси Богдана Сер-
гійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни. 9. Обрати 
кумулятивним голосуванням нових членів Наглядової ради товариства у 
складі 3 (трьох) осіб, а саме Прокосу Богдана Сергійовича, Сороку Ната-
лію Василівну, Олексюка Андріана Івановича. 10. Уповноважити директо-
ра Товариства Ганзіна В.І. на підписання від імені Товариства контрактів 
(договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здій-
снення їх діяльності на безоплатній умові. 11. Затвердити нову редакцію 
статуту ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» і доручити директору Товариства Ганзі-
ну  В.І. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням 
внесених змін. 12. Уповноважити директора Товариства Ганзіна В.І. на під-
писання затвердженого черговими загальними зборами статуту товари-
ства, викладеного в новій редакції. 13. Списати основні засоби товари-
ства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» 2017 року. 14. Підтвер-
дити всі рішення органів управління товариства. 15. Попередньо погодити 
та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні до-
говори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори 
гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, 
договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги 
та договори переведення боргу.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНА-РАЙЗ»
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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 апаратури зв’язку «Iскра»
2. Код за ЄДРПОУ 00156848
3. Місцезнаходження 45603, Волинська обл., Луцький р-н, 

с.Струмiвка, вул. Рiвненська, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 25-53-21 .
5. Електронна поштова адреса 00156848@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.iskra.lutsk.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину - 27.04.2018 р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi 

загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Завод апаратури 
зв’язку «Iскра». 

Предмет правочину: Надання Товариством поворотної фiнансової до-
помоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В 
ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОДЕРН-
ЕКСПО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578).

Iстотнi умови правочину: Розмiр поворотної фiнансової допомоги (рин-
кова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину) не бiльше, нiж 
20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень;

- строк надання поворотної фiнансової допомоги: не бiльше, нiж  
12 (дванадцять) мiсяцiв з дати прийняття рiшення загальними зборами;

- поворотна фiнансова допомога надається на безоплатнiй основi, тоб-
то плата за користування грошовими коштами не стягується; 

- надання повноважень директору Товариства на укладення (пiдписання) 
вiд iменi Товариства з СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ 
ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОДЕРН-ЕКСПО» (iдентифiкацiйний код юридич-
ної особи 21751578) договорiв про надання поворотної фiнансової допо-
моги, додаткових угод до них, а також iнших пов’язаних з їх оформленням 
та виконанням документiв.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 26 492 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 75.49 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у 

загальних зборах - 9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину - 27.04.2018 р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi 

загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Завод апаратури 
зв’язку «Iскра». 

Предмет правочину: Договiр (договори) поруки з ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ (надалi - «Договори поруки»).

Iстотнi умови договорiв: Забезпечення належного та своєчасного вико-
нання зобов’язань СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ 
ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОДЕРН-ЕКСПО» (юридичною особою, створеною 
за законодавством України, iдентифiкацiйний код юридичної особи 
21751578, надалi - «Український Позичальник») та/або ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОДЕРН-ЕКСПО» (юридичною 
особою, створеною за законодавством Республiки Бiлорусь, реєстрацiйний 
номер 811003078, надалi - «Бiлоруський Позичальник») за кредитним(-и) 
договором(-ами), укладення якого(-их) планується з ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ в якостi кредитора.

Надати повноваження директору Товариства (або iншiй, належним чи-
ном уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та 
пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв поруки та будь-яких договорiв та 
документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з 
або у зв’язку з Договорами поруки, включаючи, але не обмежуючись усiма 
та будь-якими додатками до Договорiв поруки, довiреностями за Договора-
ми поруки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для 

укладення та виконання Договорiв поруки.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: Надан-

ня Українському Позичальнику та Бiлоруському Позичальнику (разом або 
окремо) кредиту на загальну суму 15 000 000 (п’ятнадцять мiльйонiв) 
доларiв США (надалi - «Кредитнi договори»). 

На дату прийняття рiшення ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину еквiвалентна 393 450 705 грн. за курсом НБУ або 
393 451 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 26 492 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
(у вiдсотках) - 1 485.17 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у 

загальних зборах - 9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину - 27.04.2018 р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi 

загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Завод апаратури 
зв’язку «Iскра». 

Предмет правочину: Договiр (договори) iпотеки, що укладатиметься 
(-уться) мiж Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙ-
СЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ.

Iстотнi умови правочину: Товариством в iпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКО-
ГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ передаються наступнi об’єкти:

- (i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адре-
сою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4 
(реєстрацiйний номер об’єкта нерухомого майна: 138522307228); 

- (ii) земельна дiлянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 
0722884800:03:001:7288, цiльове призначення - для обслуговування ви-
робничих примiщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луць-
кий р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 (реєстрацiйний номер об’єкта не-
рухомого майна: 22327307228); 

- надання повноважень директору Товариства (або iншiй, належним чи-
ном уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та 
пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв iпотеки та будь-яких договорiв 
та документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно 
з або у зв’язку з Договорами iпотеки, включаючи, але не обмежуючись 
усiма та будь-якими додатками до Договорiв iпотеки, довiреностями за До-
говорами iпотеки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними 
для укладення та виконання Договорiв iпотеки.

Iншi iстотнi умови правочину: Забезпечення належного та своєчасного 
виконання зобов’язань Українським Позичальником та/або Бiлоруським 
Позичальником за Кредитними договорами.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: долари США, без 
ПДВ з вказанням еквiваленту в гривнi по курсу НБУ на дату пiдписання 
Договорiв iпотеки.

Ринкова вартiсть майна станом на дату прийняття рiшення:
Частина корпусу 1 /Д-3/ - 63 321 484,32 грн. - 2 414 082 дол. США
Земельна дiлянка 0,9797 га - 3 410 168,41 грн. - 130 010 дол. США 
Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину в 

нацiональнiй валютi за курсом НБУ станом на 27.04.2018 р., становить -  
66 731 652,73 грн., або 66 732 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 26 492 тис. грн. 

Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 
66  732  тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 251.9 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у 

загальних зборах - 9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
III. Підпис

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

2. Директор Вербицький Михайло Ярославович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «IСКРА»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація  
емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єди-

ним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та теле-
фон емітента Публiчне акцiонерне товариство «Вториннi ресурси», 
24714951, 22501 Кiровоградська область Кiровський р-н 
м. Кiровоград вул. Виставочна, буд. 2Г, 0522 567308 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 27.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.vtorres.
kr.ua/ 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми  
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений  
аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр», 40079008 5. Інформа-
ція про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 16.05.2017 ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ: 1.Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Визначення 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обран-
ня голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 4. При-
йняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, затвердження регламенту зборів. 5. Звіт правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  
6. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради. 7.Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. За-
твердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства у 2016 році. 8.Затвердження річ-
ного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Затвердження порядку 
розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження роз-
міру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.  
10.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік. 11. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з ними. 12. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. 
Затвердження статуту Товариства у новій редакції. 13. Укладення зна-
чних правочинів із АТ «Ощадбанк». 14. Затвердження/схвалення зна-
чних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк». 15. Укладення значних 
правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК». 16. Затвердження/схвалення значних 
правочинів, укладених із ПАТ «ВТБ БАНК». 17. Надання наглядовій 
раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання 
значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. 18. Надання 
попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися То-
вариством. Станом на 12:00 для участі у загальних зборах зареєстро-
ваний 1 акціонер із загальною кількістю належних йому акцій 84 566 
480 шт., що становить 100 % від голосуючих акцій Товариства. Надій-
шла пропозиція для голосування: затвердити протокол реєстраційної 
комісії з реєстрації учасників загальних зборів. Результати голосуван-
ня: «за» – одноголосно «проти» – немає утримались» - немає ВИРІШИ-
ЛИ: затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників 
загальних зборів. Перше питання порядку денного: Обрання голови та 
членів лічильної комісії. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів 
що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 голо-
сів ВИРІШИЛИ: Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної 
комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії 
Чавикина В.В., Богомолова А.О., Базиленко О.І. Затвердити повнова-
ження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної 
комісії – Богомолов А.О., члени лічильної комісії – Чавикин В.В., Бази-
ленко О.І. Друге питання порядку денного: Визначення порядку та спо-
собу засвідчення бюлетенів для голосування. Підсумки голосування: 
«ЗА» -84556480 голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; 
«Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок та спосіб 
засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах: форма і текст бю-
летеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону 
України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та 
строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результа-
тами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для куму-
лятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комі-
сії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування 
підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо 

бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бю-
летеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером 
(представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав 
бюлетень. Третє питання порядку денного: Обрання голови та секрета-
ря чергових загальних зборів акціонерів. Підсумки голосування: 
«ЗА»  -84556480 голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голо-
сів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: Обрати головою загальних зборів 
акціонерів голову правління (генерального директора) Товариства 
Сліпченко Івана Миколайовича. Обрати секретарем загальних зборів 
акціонерів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Ні-
кітіній Людмилі Пилипівни. Четверте питання порядку денного: При-
йняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, затвердження регламенту зборів. Підсумки голосування: 
«ЗА» -84556480 голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; 
«Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент: для 
доповіді голови правління – до 10 хвилин; для виступів акціонерів – до 
3 хвилин; для внесення пропозицій – до 1 хвилини; для відповідей на 
запитання – до 3 хвилин. Слово для виступу на загальних зборах на-
дає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови збо-
рів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги. 
Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в прези-
дію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не 
приймаються. Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах 
часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин. П’яте питання порядку 
денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 
голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» 
- 0 ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік. До документації за-
гальних зборів долучаються звіти голови правління та головного бух-
галтера. Шосте питання порядку денного: Звіт наглядової ради за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів що становить 
100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: За-
твердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Звіт Наглядової 
ради долучається до матеріалів загальних зборів. Сьоме питання по-
рядку денного: Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і 
висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність То-
вариства у 2016 році. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів 
що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИ-
РІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Звіт 
ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів. Восьме 
питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Това-
риства за 2016 рік. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів що 
становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИ-
ЛИ: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 
2016 рік. Долучаються до документації загальних зборів : Річний звіт та 
баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2016 рік. Дев’яте питання порядку 
денного: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товари-
ства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуван-
ням вимог, передбачених законом. Підсумки голосування: «ЗА» 
-84556480 голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; 
«Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: Дивіденди за 2016 рік не нараховувати. 
Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Десяте питан-
ня порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності То-
вариства на 2017 рік. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів 
що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИ-
РІШИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 
2017 рік. Одинадцяте питання порядку денного: Відкликання та обран-
ня членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними. Підсумки голосування: 
«ЗА» -84556480 голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; 
«Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: 1. Відкликати попередній склад Нагля-
дової ради Товариства. 2. Обрати Наглядову раду Товариства в кіль-
кості 5 (п’яти) осіб, у складі: - Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 
1990  р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Мета-
лінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – 
дані відсутні; місце роботи –дані відсутні; загальний стаж роботи – дані 
відсутні; стаж роботи протягом останніх п’яти років –дані відсутні; непо-
гашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або за-
йматися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою осо-
бою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що 
є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява 
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відсутня). - Омран Хоссейн Золфалі, 1977 р.н., (пропозицію внесено 
представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); на-
лежить – 40 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи –дані 
відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом 
останніх п’яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; за-
борони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю не-
має; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – 
дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами 
кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня). - Рафієзадех Ма-
лекшах Маджід Ахмад, 1982 р.н., (пропозицію внесено представником 
акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій 
товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи –дані відсутні; загаль-
ний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п’яти ро-
ків –дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати 
певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є канди-
дат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; ак-
ціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані 
відсутні; письмова заява відсутня). - Пожидаєв Ростислав Станіславо-
вич, 1971 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Ме-
талінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта  – 
дані відсутні; місце роботи –дані відсутні; загальний стаж роботи – дані 
відсутні; стаж роботи протягом останніх п’яти років –дані відсутні; непо-
гашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або за-
йматися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою осо-
бою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що 
є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява 
відсутня).- Саргсян Карен Едікович, 1993 р.н. (пропозицію внесено 
представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); на-
лежить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи –дані 
відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом 
останніх п’яти років –дані відсутні; непогашеної судимості немає; за-
борони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю не-
має; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – 
дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами 
кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня). 3. Затвердити 
умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами 
Наглядової ради Товариства. Дванадцяте питання порядку денного: 
Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту 
Товариства у новій редакції. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 го-
лосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до статуту ПАТ «Вторинні ресурси». Пункт 
1.6. статуту викласти в редакції: «1.6. Місцезнаходження Товариства: 
Україна, 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця 
Виставочна, будинок 2Г.». Викласти статут у новій редакції та затвер-
дити нову редакцію статуту товариства. Уповноважити голову загаль-
них зборів – голову правління (генерального директора) товариства 
Сліпченка Івана Миколайовича підписати нову редакцію Статуту 
ПАТ «Вторинні ресурси» з врахуванням внесених до статуту змін. Упо-
вноважити голову правління (генерального директора) товариства 
Сліпченка Івана Миколайовича або іншу особу на підставі виданої ним 
довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Вто-
ринні ресурси» в органі державної реєстрації. Тринадцяте питання по-
рядку денного: Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк». Під-
сумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів що становить 100% голосів; 
«Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: Попередньо надати 
згоду на вчинення Товариством значних правочинів, спрямованих на 
забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед 
АТ «Ощадбанк» як за Кредитним договором-1 та Кредитним 
договором-2, так і за будь-якими іншими кредитними правочинами, що 
можуть бути укладені між ними в майбутньому, а саме: як на укладення 
нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству 
нерухомого та рухомого майна, так і на укладення договорів про вне-
сення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та 
договорів застави, укладених Товариством в забезпечення виконання 
зобов’язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» за Кре-
дитним договором-1 та Кредитним договором-2, у межах ліміту гранич-
ної ринкової вартості предмета іпотеки та предмета застави за кожним 
правочином – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включ-
но або еквіваленту цієї суми в національній валюті України – гривні за 
курсом, встановленим Національним банком України на момент вчи-
нення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дня при-
йняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з  
16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, 
та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про 
визначення істотних умов укладення Товариством таких правочинів. 

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження /схвален ня 
значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк». Підсумки голосуван-
ня: «ЗА» -84556480 голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 го-
лосів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду порядку денного 
дане питання у зв’язку із відсутністю предмету розгляду. П’ятнадцяте 
питання порядку денного: Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ 
БАНК». Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів що становить 
100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: 15.1. 
Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного 
договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрованому в реє-
стрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 
№ 10ВД/12ВД/Z-1, укладених між ПАТ «Вторинні ресурси» та ПАТ «ВТБ 
БАНК» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Нікморсервіс Ніко-
лаєв» за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним 
договором від 03.06.2016 № 12ВД. 15.2. Надати наглядовій раді Това-
риства повноваження приймати рішення про укладення договорів про 
внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього 
протоколу іпотечного договору та договору застави обладнання, 
пов’язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних договорів, визна-
чати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які 
пов’язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати прийняття 
цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до 
дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше 
ніж 30 червня 2018 року. 15.3. Уповноважити голову правління (гене-
рального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або 
іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та під-
писати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін іпо-
течного договору та договору застави обладнання, попереднє схвален-
ня та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного 
цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхід-
них для виконання цього рішення. Шістнадцяте питання порядку ден-
ного: Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із 
ПАТ «ВТБ БАНК». Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів що 
становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИ-
ЛИ: Затвердити договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, 
укладений між ПАТ «Вторинні ресурси» та ПАТ «ВТБ БАНК». Сімнад-
цяте питання порядку денного: Надання наглядовій раді Товариства 
повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочи-
нів, що будуть вчинятися Товариством. Підсумки голосування: «ЗА» 
-84556480 голосів що становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; 
«Утрималися» - 0 ВИРІШИЛИ: Надати Наглядовій раді Товариства по-
вноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів 
будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, 
договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого 
та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів 
у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 200 
000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в 
національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, 
встановленим Національним банком України на момент укладення та-
ких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття 
цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до 
дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше 
ніж 30 квітня 2018 року та уповноважити Наглядову раду Товариства 
приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товари-
ством таких правочинів. Вісімнадцяте питання порядку денного: На-
дання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчиня-
тися Товариством. Підсумки голосування: «ЗА» -84556480 голосів що 
становить 100% голосів; «Проти» 0 голосів; «Утрималися» - 0 ВИРІШИ-
ЛИ: Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством 
значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, 
кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-
продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, гос-
подарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вар-
тості кожного правочину – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів 
США включно або еквіваленту в національній валюті України/росій-
ських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним бан-
ком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами 
(а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових 
Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповнова-
жити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення 
істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

6. Інформація про дивіденди За пiдсумками року ПАТ «Вториннi ре-
сурси» має збитки. Запропоновано дивiденди за звiтний рiк не нарахо-
вувати
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Коростенський завод хiмiчного машинобудування»
2. Код за ЄДРПОУ 00217679
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б.
Хмельницького, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс 04142 96530 45764
5. Електронна поштова адреса khimmash@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації www.khimmash.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради То-

вариства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 
27.04.2018 р. (Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) припинено повнова-
ження:

- Голови та члена Наглядової ради Тищенка Сергія Петровича, 
який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Голови 
та члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Ущапiвського Андрiя Володимировича, 
який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00004 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них;

- члена Наглядової ради Могильного Романа Геннадійовича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00002 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На 
посадi члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Романової Ірини Валентинівни, яка не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової 
ради перебувала з 28.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Сікорського Андрія Валерійовича, який не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Ромашка Олександра Володимировича, 
який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Тищенко Сергій Петрович обраний 
членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: Голова Спостережної ради  
АТ «Фортуна-банк». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Член Наглядової ради Тищенко Сергій Петро-
вич є представником акціонера – юридичної особи Вікеймер Інвест-
ментс Лимитед (реєстраційний номер 211042), яке володіє 4303197 шт. 
простими іменними акціями Емітента (що складає 95,6266 % статут-
ного капіталу Емітента). Посадова особа є представником акцiонера, 
(не є акцiонером, не є представником групи акцiонерiв, не є незалеж-
ним директором). В зв’язку з необхідністю обрання Голови Наглядової 
ради Тищенко С.П. обраний за рішенням Наглядової ради Товариства 
від 27.04.2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 
27.04.2018 р.) головою Наглядової ради Товариства строком на  
3 роки.

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-

ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Ромашко Олександр Володимиро-
вич обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: АТ «Фортуна-банк» - на-
чальник юридичного управління, ТОВ «Мотив» - заступник директора, 
директор ТОВ «ЮК «Мотив». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Член Наглядової ради Ромашко Олек-
сандр Володимирович є представником акціонера – юридичної особи 
Вікеймер Інвестментс Лимитед (реєстраційний номер 211042), яке во-
лодіє 4303197 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 
95,6266 % статутного капіталу Емітента). Посадова особа є представ-
ником акцiонера, (не є акцiонером, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором). 

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Романова Ірина Валентинівна об-
рана членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обійма-
ла ця особа протягом останніх 5 років: директор з фінансових питань 
ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» .Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Член Наглядової ради Романова 
Ірина Валентинівна є представником акціонера – юридичної особи Ві-
кеймер Інвестментс Лимитед (реєстраційний номер 211042), яке воло-
діє 4303197 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 
95,6266 % статутного капіталу Емітента). Посадова особа є представ-
ником акцiонера, (не є акцiонером, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором). 

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Могильний Роман Геннадійович об-
раний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0.00002 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: менеджер управління 
маркетингу ПАТ «Хіммаш». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором).

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Ущапівський Андрiй Володимиро-
вич обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00004 %. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: юрисконсульт 
ПАТ «Хіммаш». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником 
акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором).

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Ковальська Ольга Миколаївна об-
рана членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обійма-
ла ця особа протягом останніх 5 років: директор з організаційно-
розпорядчих питань ТОВ «Фактор Енергогруп». Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Член Наглядової 
ради Ковальська Ольга Миколаївна є представником акціонера – юри-
дичної особи Вікеймер Інвестментс Лимитед (реєстраційний номер 
211042), яке володіє 4303197 шт. простими іменними акціями Емітента 
(що складає 95,6266 % статутного капіталу Емітента). Посадова особа 
є представником акцiонера, (не є акцiонером, не є представником гру-
пи акцiонерiв, не є незалежним директором). 

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством. 2. Голова Правлiння Рубан 
Вiктор Анатолiйович 27 квітня 2018 року.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація  
емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КРАМА-
ТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТО-
БУДУВАННЯ", 00222999, 84306, Донецька 
область, м.Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, буд. 6, (06264) 6-86-39 (06264) 
6-04-12

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

27.04.2018 

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

kzts.pat.ua

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

Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" 
ТОВ, 30998764

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Річні Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2017р. ПОРЯДОК ДЕН-
НИЙ: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту роботи 
Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на Загальних збо-
рах. 3.Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяль-
ності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік та прийняття рішення за результатами роз-
гляду Звіту директора. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік 
та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради. 
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» щодо річного звіту за 2016 рік.. 6. Затвер-
дження річного звіту та результатів діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік. 
7.  Затвердження порядку покриття збитків ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік.  
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 
9.Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ «КЗВВ». 10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ». 
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради 
ПАТ «КЗВВ». 12. Обрання Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ». 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ», об-
рання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ». Затвердження умов трудового 
договору (контракту), який буде укладатися з Головою Наглядової Ради 
ПАТ «КЗВВ», обрання особи, яка уповноважена на підписання трудового 
договору (контракту) з Головою Наглядової Ради. 14. Затвердження Ста-
туту ПАТ «КЗВВ» у новій редакції. 15. Затвердження змін до Положення 
про Загальні збори акціонерів ПАТ «КЗВВ», змін до Положення про На-
глядову раду ПАТ «КЗВВ». 
ВИРIШИЛИ: З 1-го питання: Обрати до складу лічильної комісії 
ПАТ «КЗВВ» наступні кандидатури: Котову Наталію Володимирівну, на-
чальника відділу кадрів та підготовки персоналу - головою лічильної 
комісії; Левченко Олену Олександрівну, провідного економіста з плану-
вання економічного бюро ПАТ «КЗВВ» - членом лічильної комісії; Задо-
рожню Раїсу Петрівну, провідного інженера з організації та нормування 
праці Бюро організації праці та заробітної плати ПАТ «КЗВВ» - членом 
лічильної комісії; Орлову Олену Юріївну, провідного економіста з пла-
нування економічного бюро ПАТ «КЗВВ» - членом лічильної комісії.  
З 2-го питання: Затвердити регламент роботи загальних зборів акціоне-
рів та порядок голосування на загальних зборах:1. Розгляд питань по-
рядку денного: - основна доповідь – до 15 (п’ятнадцяти) хвилин;- спів-
доповідь – до 10 (десяти) хвилин;- відповіді на запитання – не більше 
15 (п’ятнадцяти) хвилин ( до 2 (двох) хвилин на одне запитання); 
- виступи – до 10 (десяти) хвилин ( до 3 (трьох) хвилин

кожен виступ). 2. Проведення безперервної роботи Загальних зборів 
протягом 3 (трьох) годин.3. Роботу загальних зборів організувати з ви-
ступів і пропозицій по суті питань порядку денного. 4. Заяви на виступи, 
а також пропозиції з обговорюваних питань порядку денного власникам 
акцій і повноважним представникам акціонерів подавати секретарю у 
письмовій формі.5. Голосування з усіх питань порядку денного проводи-
ти бюлетенями: рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань 
акцій;рішення з питання 10, 12 приймається більш ніж трьома чвертями 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах і є 
власниками голосуючих акцій. З 3-го питання: Затвердити звіт Директора 
про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 
2016 рік. З 4-го питання: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» 
за 2016 рік.З 5-го питання: Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» 
про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії 
ПАТ «КЗВВ» щодо річного звіту за 2016 рік. З 6-го питання: Затвердити 
річний звіт та результати діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік, а саме: - 
річну фінансову звітність Товариства, річний баланс на 31.12.2016 року з 
валютою 662664 тис. грн.., звіт про фінансові результати за 2016 рік зі 
збитком 96858 тис. грн.З 7-го питання: Покрити збитки за результатами 
2016 року в розмiрi 96858 тис. грн нерозподiленим прибутком наступних 
рокiв. З 8-го питання: Визначити основними напрямами дiяльностi Това-
риства на 2017 рiк:- стабiлiзацiя фiнансово-господарського положення 
Товариства;- залучення замовникiв;- пiдвищення ефективностi виробни-
чої дiяльностi за рахунок зниження витрат виробництва, економiї 
матерiальних та трудових ресурсiв;- отримання чистого доходу вiд 
реалiзацiї товарної продукцiї у розмiрi 200,3 млн. грн.;- забезпечити в 
2017 роцi беззбитковiсть дiяльностi Товариства. З 9-го питання: Припи-
нити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 року у 
складі:Голови Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» Савчук Тетяни 
Вікторівни;Члена Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» Штанова Сергія 
Васильовича;Члена Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» Приходько Лілії 
Михайлівни.З 10-го питання: Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ "КЗВВ" строком на три роки наступнi кандидатури: Головою 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КЗВВ» - Савчук Т.В.; Членоми Ревiзiйної комiсiї 
«КЗВВ» - Штанова С.В.; Членоми Ревiзiйної комiсiї «КЗВВ» - Приходько 
Л.М. З 11-го питання: Достроково припинити з 26.04.2017 року повнова-
ження складу Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ»:Голови Наглядової Ради 
ПАТ «КЗВВ» Крайнього Сергія Володимировича;Секретаря Наглядової 
Ради ПАТ «КЗВВ» Чащиної Катерини Олегівни;Члена Наглядової Ради 
ПАТ «КЗВВ» Близнюка Сергія Анатолійовича;Члена Наглядової Ради 
ПАТ «КЗВВ» Близнюк Олени Володимирівни;Члена Наглядової Ради 
ПАТ «КЗВВ» Киян Марини Володимирівни;Члена Наглядової Ради 
ПАТ «КЗВВ» Ульященко Людмили Андріївни.З 12-го питання: Обрати до 
складу Наглядової Ради Товариства строком на один рiк : Головою На-
глядової Ради ПАТ «КЗВВ» - Бондаря Юрія Григоровича; Членом Нагля-
дової Ради ПАТ «КЗВВ» Близнюка Сергія Анатолійовича;Членом Нагля-
дової Ради ПАТ «КЗВВ» Близнюк Олену Володимирівну;Членом 
Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ» Киян Марину Володимирівну;Членом На-
глядової Ради ПАТ «КЗВВ» Ульященко Людмилу Андріївну; Членом На-
глядової Ради ПАТ «КЗВВ» Чащину Катерину Олегівну.З 13-го питання: 
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, якi 
будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". Уповноважи-
ти директора ПАТ "КЗВВ" (з правом передоручення) пiдписати вiд iменi 
ПАТ "КЗВВ" договори (контракти) з кожним членом Наглядової Ради 
ПАТ "КЗВВ".Затвердити умови цивiльно-правового договору, трудового 
договору, який буде укладатися з Головою Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". 
Уповноважити директора ПАТ "КЗВВ" (з правом передоручення) 
пiдписати вiд iменi ПАТ "КЗВВ" договiр (контракт) з Головою Наглядової 
Ради ПАТ "КЗВВ". З 14-го питання: Затвердити Статут ПАТ "КЗВВ" у 
новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв пiдписати Статут ПАТ "КЗВВ" в новiй редакцiї. Уповноважити 
Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв виконати усi дiї, 
необхiднi для державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ "КЗВВ" та 
реєстрацiї iнших змiн та вiдомостей, якi вносяться у зв'язку iз цим до 
Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 
та громадських формувань. З 15-го питання:Затвердити змiни до Поло-
ження про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". Затвердити змiни до 
Положення про Наглядову раду ПАТ "КЗВВ". Уповноважити Голову та 
Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати змiни до Положення 
про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" та до Положення про Нагля-
дову раду ПАТ "КЗВВ".
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ”
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ХЛIБОПРОДУКТIВ», 00957376, - р-н 03115 м.Київ проспект Перемоги, 121 
В, 0623401412

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ», 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Мiсце проведення зборiв: 

м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кiмната № 5. Дата проведення 
зборiв: 28 квiтня 2017 року Час проведення реєстрацiї: з 15:00 до 
15:45 години Час проведення Зборiв: початок - 16:00 год., закiнчення 
17:30 год. Збори вiдкрив член Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» (далi-
Товариство) Стасевич Степан Ярославович, та повiдомив, що акцiонери 
Товариства своєчасно були повiдомленi про проведення Загальних 
зборiв, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, а саме: пер-
сонально листами та друкуванням повiдомлення про призначення За-
гальних зборiв на 28 квiтня 2017 року в офiцiйному виданнi - «Вiдомостi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №60 вiд 
29.03.2017. Результати реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах надано 
головi реєстрацiйної комiсiї Петренку Валентину Вiталiйовичу. Товари-
ством здiйснено випуск таких цiнних паперiв: акцiї простi iменнi в 
бездокументарнiй формi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
№ 175/1/21013 вiд 12.11.2013р., видане ДКЦПФР; номiнальна вартiсть 
акцiї 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй 303 535 237 шт.; загальна номiнальна 
вартiсть акцiй 75 890 984,25 грн. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi 
мають право на участь у загальних зборах - 24.04.2017р. Загальна 
кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у загальних зборах - 1 966, у тому числi: 7 - юридичних осiб та  
1 959 - фiзичних осiб, яким належать 303 535 237 штук простих iменних 
акцiй Товариства. Зареєструвався та бере участь в загальних зборах  
1 акцiонер компанiя «АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД» 
[AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED] - юридична особа, що 
створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний но-
мер - НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кантер, 16-18, Агiя 
Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia 
Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалi - «AVANGARDCO IPL»), яка 
є власником 301 479 545 (триста один мiльйон чотириста сiмдесят 
дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосуючих акцiй (голосiв), що стано-
вить 99,3133% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кво-
рум загальних зборiв складає 99,3133% вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» загальнi збори визнаються повноважними. До вiдома 
акцiонерiв було доведено, що Наглядовою радою (Протокол №1 вiд  
16 березня 2017 року, було прийняте рiшення, про надання Реєстрацiйнiй 
комiсiї повноваження - здiйснювати пiдрахунок голосiв до обрання 
Лiчильної комiсiї на Загальних зборах. Питання 1. Обрання робочих 
органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та 
лiчильної комiсiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало 
«ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % 
«Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 
обрати Робочi органи для проведення чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв у складi: -Голова Зборiв: Стасевич Степан Ярославович; Се-
кретар: Колесниченко Вячеслав Валерiйович; -Лiчильна комiсiя у складi: 
Голови - Петренка Валентина Вiталiйовича (за рiшенням Лiчильної 
комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Уткiної Марини Альбертiвни та Дрофи 
Тетяни Петрiвни. Далi збори веде обраний голова зборiв Питання 2. За-
твердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що бе-
руть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвер-

дити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних 
зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - ви-
ступи в дебатах - 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питан-
ня 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало 
«ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % 
«Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 
затвердити Протокол №1 вiд 28 квiтня 2017 року Реєстрацiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв», на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї 
акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування 
власникам голосуючих акцiй. Питання 4. Затвердження Порядку денно-
го (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало 
«ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % 
«Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 
Затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться 
на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв»:  
1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голо-
ви, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту прове-
дення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу 
реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвер-
дження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосу-
вання) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу 
про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт наглядової ради 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 8. За-
твердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Ба-
лансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу при-
бутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Прийняття рiшення 
про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 11. Внесення змiн до Статуту та за-
твердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. 12. Ви-
значення уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту.  
13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо держав-
ної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 14. Затвердження внутрiшнiх По-
ложень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про ви-
конавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну 
комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. 16. Обрання на-
глядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прийняття рiшення 
про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися То-
вариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та 
граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Питання  
5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого ор-
гану. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545  голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвер-
дити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 
2016 рiк. Питання 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Голосу-
вали бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545  голосiв 
100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % 
«Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової 
ради за 2016 рiк. Питання 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за  
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: затвер-
дити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2016 роцi. Пи-
тання 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового 
звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. Голосували бюлетенями: 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало 
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«ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 
голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2016 
рiк, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фiнансовий звiт за 
вiдповiдний перiод в цiлому. Питання 9. Визначення порядку розподiлу 
прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. Голосували бюле-
тенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Го-
лосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голо-
сували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити використання коштiв 
Товариством за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». Питання 10. 
Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. Голосували бю-
летенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Го-
лосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голо-
сували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Дивiденди за 2016 рiк не виплачува-
ти, прибуток, отриманий в 2016 роцi направити на розвиток. Питання 11. 
Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викла-
деного у новiй редакцiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Го-
лосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 
0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % 
ВИРIШИЛИ: 1. Доповнити (включити) новi види дiяльностi (КВЕД) Това-
риства, а саме: - 01.62 Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi - 43.21 
Електромонтажнi роботи - 46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що 
спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами - 46.46 Оптова торгiвля 
фармацевтичними товарами  - 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 
- 47.73 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих 
магазинах - 75.00 Ветеринарна дiяльнiсть - 80.10 Дiяльнiсть приватних 
охоронних служб. 2.  Внести та затвердити змiни i доповнення до Стату-
ту Товариства шляхом викладення його у Новiй редакцiї. 3. Затвердити 
Статут Товариства, викладений в новiй редакцiї. 4. Зареєструвати нову 
редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський 
комбiнат хлiбопродуктiв». Питання 12. Визначення Уповноважених осiб 
на пiдписання Нової редакцiї Статуту. По дванадцятому питанню по-
рядку денного слухали голову зборiв, який Голосували бюлетенями: 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало 
«ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 
голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: уповноважити на пiдписання Статуту в новiй 
редакцiї голову зборiв - Стасевича Степана Ярославовича та секретаря 
зборiв - Колесниченка Вячеслава Валерiйовича. Питання 13. Визначен-
ня Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї 
Нової редакцiї Статуту Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Го-
лосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 
0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % 
ВИРIШИЛИ: визначити уповноваженою особою, для вчинення всiх дiй 
щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», ди-
ректора товариства - Маркелову Олену Петрiвну, з правом передору-
чення. Питання 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: 
Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, По-
ложення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. Голосу-
вали бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 
голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: внести змiни та 
затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: Положення про 
Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про На-
глядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку iз приве-
денням у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» 
та затвердженням Нової редакцiї Статуту Товариства. Питання 15. 
Вiдкликання наглядової ради Товариства. Голосували бюлетенями: 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало 
«ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 
голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: вiдкликати Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», у 
складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мель-
ник Iрина Степанiвна, Стасевич Степан Ярославович - члени Наглядо-
вої ради. Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства. Голо-
сували шляхом кумулятивного голосування: «За» - Прокоса Богдан 
Сергiйович (301479545 голосiв); - Мельник Iрина Степанiвна (301479545 
голосiв); - Стасевич Степан Ярославович (301479545 голосiв); - Фатула 
Тарас Вiкторович (301479545 голосiв); - Дячук Вiталiй Васильович 
(301479545 голосiв). «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв 

вiд присутнiх на Зборах. ВИРIШИЛИ: 1.Обрати Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв», у кiлькостi 5 осiб, персонально: - Прокоса Богдан 
Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина 
Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Сте-
пан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Фатула 
Тарас Вiкторович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук 
Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). 2. 
Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства «Волно-
васький комбiнат хлiбопродуктiв» з Головою та членами Наглядової 
ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв 
Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного 
протоколу. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контр-
акту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» - 
Маркелову Олену Петрiвну. Питання 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 
вiдкликати з 28 квiтня 2017 року Ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», у 
складi: - Марченко Iрини Олександрiвни - Голова Ревiзiйної комiсiї; - 
Погорiлого Станiслава Олександровича, Фатули Тараса Вiкторовича - 
Члени Ревiзiйної комiсiї. Питання 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Голосували шляхом кумулятивного голосування: «За» - Погорiлий 
Станiслав Олександрович (301479545голосiв); - Нечай Володимир Ми-
колайович (301479545 голосiв); - Приходько Алла Григорiвна (301479545 
голосiв). «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на 
Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, 
якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голо-
сування. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати, з 28 квiтня 2017 року, Ревiзiйну комiсiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв», у кiлькостi 3 осiб термiном на три роки, персонально: - 
Погорiлий Станiслав Олександрович; - Приходько Алла Григорiвна; - 
Нечай Володимир Миколайович. 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» з Го-
ловою та членами ревiзiйної комiсiї, без виплати винагороди за вико-
нання обов'язкiв Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 3. Обрати, особу, 
яка уповноважується на пiдписання Контракту з Головою та членами 
ревiзiйної комiсiї, Директора Публiчного акцiонерного товариства «Вол-
новаський комбiнат хлiбопродуктiв» - Маркелову Олену Петрiвну. Пи-
тання 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як од-
ного року. Визначення характеру та граничної вартостi. Голосували бю-
летенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Го-
лосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голо-
сували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: попередньо схвалити правочини, якi 
можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як од-
ного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, 
роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у 
нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких пере-
вищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-
яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними 
для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i 
укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежую-
чись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; 
кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi iншi 
договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення 
Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть 
бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товари-
ства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Това-
риства, яка оформляється вiдповiдним протоколом. Питання 20. При-
йняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 
100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 
0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 
0 % ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною 
вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) 
доларiв США (включно). 

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне 
акціонерне товариство «ВIТАМIНИ», 00480968 20300, Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, тел. (04744) 4-67-60

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1524834219

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ», 16463676

5. Інформація про загальні збори: 
26.04.2017 проведено річні загальні збори. Вид загальних зборiв - черговi. 

Дата проведення: 26.04.2017 року. Кворум зборiв: 99,98% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надхо-
дили.На зборах розглядялись питання: 1.Обрання Лiчильної комiсiї. Затвер-
дження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудiнвест» на 
виконання повноважень лiчильної комiсiї. Рiшення прийнято одноголосно. Об-
рати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб з представникiв депозитарної установи 
ТОВ «Укрекобудiнвест» персонально: голова Лiчильної комiсiї Миколенко Т.В., 
члени - Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депози-
тарною установою ТОВ «Укрекобудiнвест» на виконання повноважень Лiчильної 
комiсiї.2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань по-
рядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.Рiшення прийнято одноголосно. 
Обрати головою зборiв - Муратову Н.А., секретарем загальних зборiв - 
Стаднiцького О.А.Прийняти рiшення з питань порядку проведення чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити наступний порядок прове-
дення чергових загальних зборiв акцiонерiв: з питань порядку денного 
проводити вiдкрите голосування з використанням бюлетенiв.Рiшення загальних 
зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення загальних зборiв з питання 
№9 «Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй 
редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання та здiйснення державної 
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї», приймається бiльш як трьома чвертями 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з питання №12 «Обран-
ня членiв Наглядової ради» здiйснюється в порядку кумулятивного голосуван-
ня.Голосування з питання №16 «Прийняття рiшення про надання згоди на 
вчинення значних правочинiв» - рiшення про надання згоди на вчинення зна-
чного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предме-
том такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається 
бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Голосування 
з питання №17 «Надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю» - 
у голосуваннi про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю 
акцiонери, заiнтересованi у вчиненнi правочину, не мають права голосу, а 
рiшення з цього питання приймається бiльшiстю голосiв незаiнтересованих 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах та яким належать 
голосуючi з цього питання акцiї. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один го-
лос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних 
зборах. Надати для виступу: доповiдачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хви-
лин, запитання подавати у письмовому виглядi та/або в уснiй формi. Розглянути 
питання 12 порядку денного (Обрання членiв наглядової раби товариства) 
передостаннiм.3. Обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу 
Загальних зборiв акцiонерiв.Рiшення прийнято одноголосно. Протокол загаль-
них зборiв акцiонерного товариства складається протягом 10 днiв з моменту 
закриття загальних зборiв та пiдписується головуючим i секретарем загальних 
зборiв.4. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї. 
Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «ВIТАМIНИ» про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визна-
ти роботу дирекцiї Товариства задовiльною. 5. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Рiшення при-
йнято одноголосно. Прийняти рiшення та затвердити звiт Наглядової ради за 
2016 рiк, роботу Наглядової ради визнати задовiльною.6. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 
Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити звiт за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї. 
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.7. Затвердження рiчного звiту То-
вариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. Рiчний звiт Товариства за 
2016 р. затвердити.8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв това-
риства за 2016 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. Збитки за результатами 
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi в розмiрi  
56 098 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.9. Внесення 

змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповнова-
ження особи на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй 
редакцiї. Рiшення прийнято одноголосно. Внести змiни до Cтатуту Товариства у 
зв'язку з його приведенням у вiдповiднiсть до чинного законодавства. Викласти 
Cтатут у новiй редакцiї та затвердити його. Уповноважити Генерального дирек-
тора Герасимчука I.П. на пiдписання нової редакцiї Cтатуту та вчинення 
необхiдних дiй для державної реєстрацiї Cтатуту.10. Внесення змiн до внутрiшнiх 
Положень та затвердження Положень в нових редакцiях. Уповноваження особи 
на пiдписання Положень у нових редакцiях. Рiшення прийнято одноголосно. За-
твердити змiни до внутрiшнiх Положень Товариства та затвердити цi Положен-
ня в нових редакцiях. Уповноважити Генерального директора Герасимчука 
I.П. на пiдписання Положень.11. Припинення повноважень членiв Наглядової 
ради. Рiшення прийнято одноголосно. Припинити повноваження Членiв Нагля-
дової ради Товариства в наступному складi: Голова Наглядової ради: Костов Е. 
Г., члени Наглядової ради Райчев А. К., Попова О. Г.13. Про затвердження умов 
цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради. Рiшення прийнято одноголосно. Укласти з головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства цивiльно-правовий договiр про виконання їх функцiй та 
затвердити умови цього договору. Встановити, що члени Наглядової ради Това-
риства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Надати повнова-
ження Генеральному директору Товариства Герасимчуку I.П. на пiдписання до-
говору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.14. 
Прийняття рiшення про делегування Наглядовiй радi право розрахунку, визна-
чення та затвердження вартостi (цiни) акцiй при обов'язковому викупi.Рiшення 
прийнято одноголосно. Делегувати Наглядовiй радi право розрахунку, визна-
чення та затвердження вартостi (цiни) акцiй при обов'язковому викупi.15. При-
йняття рiшення делегування Наглядовiй радi затвердити проект договору 
купiвлi-продажу цiнних паперiв при обов'язковому викупi акцiй.Рiшення прийня-
то одноголосно. Делегувати Наглядовiй радi затвердити проект договору купiвлi-
продажу цiнних паперiв при обов'язковому викупi акцiй.16. Прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Рiшення прийнято одного-
лосно. Надати згоду на вчинення правочину з Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БаДМ», юридичною особою за законодавством України, 
ЄДРПОУ 31816235, що має юридичну адресу: Україна, 49005, м. Днiпро, 
вул. Панiкахи, 2,з реалiзацiї (продажу) товару на суму 71 000 000,00 (Сiмдесят 
один мiльйон) грн. шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медично-
го призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами, визна-
ченими виконавчим органом. Надати попередню згоду на вчинення Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними 
зборами Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної 
господарської дiяльностi, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнан-
ня), надання або придбання послуг, виконання робiт, за умови що гранична су-
купна вартiсть за кожним таким правочином становитиме не бiльше  
214 000,0 тис. грн. Виконавчому органовi надається право прийняття рiшення 
про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення 
Загальними зборами Товариства правочинiв, якi є значними правочинами у 
розумiннi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», за умови що вони 
вiдносяться до правочинiв, визначених у частинi другiй даного рiшення цього 
протоколу. Встановити, що укладання договорiв та iнших документiв вiдповiдно 
до частини другої даного рiшення цього протоколу здiйснюється за рiшенням 
виконавчого органу на наступних умовах:1. Виконавчий орган Товариства без 
необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або 
Наглядової ради Товариства визначає та погоджує умови договорiв;2. Укладан-
ня Товариством у подальшому додаткових угод, якi змiнюють основнi умови 
договорiв, здiйснюється за рiшенням Виконавчого органу без необхiдностi отри-
мання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради 
Товариства, якщо такi змiни основних умов не пов'язанi iз збiльшенням граничної 
сукупної вартостi, встановленої для таких правочинiв.3. У подальшому Виконав-
чий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повно-
важення, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на пiдставi 
Довiреностi, без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв То-
вариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, ви-
значати умови, укладати, пiдписувати, отримувати, видавати вiд iменi Товари-
ства договори, iншi документи, а також додатковi угоди про внесення змiн до 
договорiв та будь-яких iнших документiв, з урахуванням обмежень, встановле-
них частинами другою, третьою та четвертою даного рiшення цього протоколу. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31 грудня 2016 р.: 261 315 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (у вiдсотках): 81,89%. 
17. Надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. Рiшення при-
йнято одноголосно. Надати згоду на вчинення Товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення За-
гальними Зборами Товариства у зв'язку iз залученням:- Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Софарма Україна», юридична особа за законодавством 
України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, 
м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 53-Б, з реалiзацiї (продажу), поставки то-
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вару, оренди рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лiкарських 
препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, 
кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна 
вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додат-
кова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних правочинiв. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 
2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. (у вiдсотках) становить 
57,4%.- Акцiонерне товариство «Софарма», юридична особа за законодав-
ством Болгарiї, реєстрацiйний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 
1220, Болгарiя, м. Софiя, Iлiенско шосе, буд. 16. з реалiзацiї (продажу), поставки 
товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призна-
чення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у 
накладних, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином стано-
витиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити 
проекти вiдповiдних правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. 
(у вiдсотках) становить 57,4%.- Акцiонерне товариство «Момина Крепост», 
юридична особа за законодавством Болгарiї, реєстрацiйний номер 
BG104055543, що має юридичну адресу: 5000, Болгарiя, м. Велико Тирново, 
вул. Магiстральна, 23, з реалiзацiї (продажу), поставки товару шляхом поставки 
лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в 
асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гра-
нична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше  
150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних 
правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. (у вiдсотках) 
становить 57,4%.- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Софарма Вар-
шава», юридична особа за законодавством Польщi, реєстрацiйний номер 
7010273878, що має юридичну адресу: 02-822, Польща м. Варшава, вул. Ост-
робрамська, 91, кв. 3, з реалiзацiї (продажу), поставки товару шляхом поставки 
лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в 
асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гра-
нична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше  
150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних 
правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. (у вiдсотках) 

становить 57,4%.- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РАП ФАРМА 
IНТЕРНЕШНЛ», юридична особа за законодавством Молдова, реєстрацiйний 
номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республiка Молдо-
ва, мун. Кiшiнеу, вул. Митрополита Варлаама, 58, з реалiзацiї (продажу), постав-
ки товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призна-
чення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у 
накладних, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином стано-
витиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити 
проекти вiдповiдних правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. 
(у вiдсотках) становить 57,4%.Схвалити вчинення Товариством протягом одно-
го року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства 
правочинiв iз заiнтересованiстю iз залученням Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Софарма Україна» Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв 
Сталiнграду, 53-Б з надання безвiдсоткової фiнансової допомоги шляхом укла-
дання договору, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином 
становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (проект договору додається). Затвер-
дити проекти вiдповiдного правочину. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає  
261 315 тис. грн. (у вiдсотках) становить 57,4%.Встановити, що рiшення щодо 
вчинення вищезазначених правочинiв приймає виконавчий орган. Встановити, 
що виконавчий орган при укладаннi будь-якого з вищезазначених правочинiв 
має право змiнювати наступнi умови правочинiв:- Розмiр партiї товару, що 
пiдлягає поставцi (шляхом подiлу чи поєднання партiй товару);- Вартiсть товару, 
послуг, робiт в межах 30% вiд зазначеної у проектах;- Строк поставки, оплати, 
виконання робiт або послуг;- Асортимент товару (послуг, робiт), або окремi їхнi 
характеристики;- Строки повернення фiнансової допомоги;- Можливiсть 
розiрвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.12. Обрання 
членiв Наглядової ради. Рiшення прийнято. Обрано членами Наглядової ради: 
Райчева Алєксандра Калоферова представника акціонера АТ «Софарма», До-
нева Сiмеона Огнянова представника акцiонера АТ «Софарма», Тодорова Iво 
Нiколаєва представника акцiонера АТ «Софарма».18. Прийняття рiшення про 
припинення повноважень Лiчильної комiсiї. Рiшення прийнято одноголосно. 
Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї Ми-
коленко Т.В, члени комiсiї - Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В.

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

Генеральный директор ПАТ «ВІТАМІНИ» Герасимчук І.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6». 

2. Код за ЄДРПОУ 00310692. 
3. Місцезнаходження 10025, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вітру-

ка, буд. 4-а. 
4. Міжміський код, телефон та факс 0412, 410329, 410330. 
5. Електронна поштова адреса zhmk6@frz.com.ua. 
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ztpmk6.ho.ua
7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів 29 квітня 2018 року (Протокол за-
гальних зборів №1 від 29.04.2018 р.) припинені повноваження Ревізора 
Товариства Поліщука Віктора Васильовича згідно з поданою ним заявою. 
Поліщук В.В. часткою в статутному капіталі Емтіента не володіє. На посаді 
Ревізора перебував з 28.04.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду Ревізора ніко-
го не обрано, так як Статутом Товариства передбачено можливість не оби-
рати Ревізора ПрАТ «ЖПМК № 6». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. 

В зв'язку з необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-
шенням Загальних зборів акціонерів Товариства 29.04.2018 р. (Протокол за-
гальних зборів акціонерів №1 від 29.04.2018 р.) припинено повноваження:

- Голови, члена Наглядової ради ПрАТ «ЖПМК № 6» Гольца Вадима 
Вікторовича. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 60.40804 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 
Голови, члена Наглядової ради перебував з 28.04.2015 р. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних;

- члена Наглядової ради ПрАТ «ЖПМК № 6» Виговської Надії Ігорівни. 
Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0.00022 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена На-
глядової ради перебувала з 28.04.2015 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних;

- члена Наглядової ради ПрАТ «ЖПМК № 6» Штольц Надії Іонатівни. 
Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0.04752 %. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена На-
глядової ради перебувала з 28.04.2015 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. 

В зв'язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства 29 квітня 2018 року (Протокол За-
гальних зборів №1 від 29.04.2018 р.) Гольц Вадим Вікторович обраний чле-
ном Наглядової ради та Головою Наглядової ради ПрАТ «ЖПМК № 6» 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 
60,40804 %. Протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяль-
ністю, інших посад не обіймав. Посадова особа є акціонером (не є пред-
ставником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалеж-
ним директором). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

В зв'язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства 29 квітня 2018 року (Протокол За-
гальних зборів №1 від 29.04.2018 р.) Виговська Надія Ігорівна обрана чле-
ном Наглядової ради ПрАТ «ЖПМК № 6» строком на 3 роки. Володіє част-
кою в статутному капіталі в розмірі 0.00022 %. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх 5 років, - юрисконсульт. Посадова особа 
є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи 
акціонерів, не є незалежним директором). Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. 

В зв'язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства 29 квітня 2018 року (Протокол За-
гальних зборів №1 від 29.04.2018 р.) Штольц Надія Іонатівна обрана чле-
ном Наглядової ради ПрАТ «ЖПМК № 6» строком на 3 роки. Володіє част-
кою в статутному капіталі в розмірі 0.04752 %. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх 5 років, - бухгалтер. Посадова особа є 
акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи 
акціо нерів, не є незалежним директором). Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

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

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

2. Директор Янчук Анатолій Антонович 29 квітня 2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВХЛІБ» (код ЄДРПОУ 
00381574) повідомляє акціонерів про підсумки голосування на чергових за-
гальних зборах акціонерів, що відбулися 18.04.2018 року.

Рішення з питань порядку денного зборів приймались виключно за ре-
зультатами голосування бюлетенями.

1. Обрання членів лічильної комісії товариства, затвердження її складу, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

1.ВИРІшИЛИ:
1.1. Для проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час 

голосувань та оформлення результатів голосувань з питань порядку денно-
го на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» повноваження 
лічильної комісії передати депозитарній установі ПАТ «КИЇВХЛІБ» - 
ПАТ «АСВІО БАНК». 

1.2. Затвердити умови додаткової угоди до Договору про обслуговування 
рахунків в цінних паперах №1-Е від 26.03.2015 року про виконання комп-
лексу робіт по інформаційному та організаційному забезпеченню проведен-
ня чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ», призначених на 
18.04.2018 року, щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеної 
між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ПАТ «АСВІО БАНК».

1.3. Обрати та затвердити з числа працівників ПАТ «АСВІО БАНК» на-
ступний склад лічильної комісії в кількості 3-х осіб, а саме: 

1) Худіяш Олена Олексіївна – голова лічильної комісії.
2) Маціборська Марина Валеріївна - член лічильної комісії. 
3) Мартовицький Павло Олександрович – член лічильної комісії. 
1.4. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства після скла-

дення протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денно-
го чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ», що відбулися 
18.04.2018 року, та передачі Товариству для зберігання опечатаних лічиль-
ною комісією бюлетенів для голосування.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лі-
чильна комісія, затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇАХЛІБ» 
(протокол від 05.04.2018 р., №03/18) у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Голосували бюлетенем №1.
Результати голосування:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,0000%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
«Утрималось» – голосів, що становить 0,0000 %.
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. 
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. ВИРІшИЛИ:
2.1.Обрати головою загальних зборів акціонерів – Корінь Олену Василів-

ну, призначену Наглядовою радою Товариства.
2.2.Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Горбатюк Валенти-

ну Іванівну, призначену Наглядовою радою Товариства.
2.3.Заслухати доповідь голови реєстраційної комісії про результати реє-

страції учасників загальних зборів акціонерів та наявності кворуму.
2.4. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, а 

саме:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповідь - до 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.
2.5. Рішення з питань порядку денного зборів приймати виключно за ре-

зультатами голосування бюлетенями. Обробку бюлетенів здійснювати за 
допомогою електронних засобів. Голові лічильної комісії здійснювати пові-
домлення про результати голосування. 

2.6. Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком 
денним зборів, не розглядати.

Голосували бюлетенем №2.
Результати голосування:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,0000%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
«Утрималось» – 0 голосів, що становить 0,0000 %.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. 
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності То-
вариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Го-
лови правління.

3. ВИРІшИЛИ: 
3.1. Вважати основним напрямком та головним завданням діяльності 

ПАТ «КИЇВХЛІБ» на 2018 рік - забезпечення населення міста Києва та Київ-
ської області хлібобулочними, кондитерськими виробами високої якості, по-
шук додаткових ринків збуту, збільшення обсягів продаж хлібобулочних та 

кондитерських виробів, підвищення технічного рівня підприємств та отри-
мання прибутку.

3.2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік - затвердити.

Голосували бюлетенем №3.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №3 так:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000 %.
«Не приймали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
4.Звіт тимчасово виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради Това-

риства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови 
Наглядової ради.

4. ВИРІшИЛИ: 
4.1. За наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки Го-

лови Наглядової ради Товариства, звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік - затвердити.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.
Голосували бюлетенем №4.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №4:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Реві-
зійної комісії Товариства.

5. ВИРІшИЛИ:
5.1. За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт та висновки Ревізійної 

комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік.

5.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною.
Голосували бюлетенем №5.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №5:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2017 року.
6. ВИРІшИЛИ: 
6.1. Затвердити річний фінансовий звіт Публічного акціонерного товари-

ства «КИЇВХЛІБ» (консолідований) за 2017 рік, в тому числі:
- баланс підприємства (консолідований);
- звіт про фінансові результати;
- звіт про власний капітал;
- звіт про рух грошових коштів.
6.2. Правлінню ПАТ «КИЇВХЛІБ» оприлюднити річну фінансову звітність 

ПАТ «КИЇВХЛІБ» у встановленому законом порядку.
Голосували бюлетенем №6.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем № 6:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених Законом України «Про акціонерні товариства». 
7. ВИРІшИЛИ: 
7.1. Отриманий чистий прибуток за підсумками 2017 року в сумі  

15 268 447,50 грн. спрямувати в інший додатковий капітал для використан-
ня на розвиток виробництва, а саме: фінансування витрат з технічного пе-
реоснащення, реконструкції та розширенню виробничої бази, на підготовку 
та освоєння нових і модернізованих видів продукції, прогресивних техноло-
гічних процесів.

Голосували бюлетенем № 7.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №7:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВХЛІБ»
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«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік.
8. ВИРІшИЛИ: 
8.1. Дивіденди за 2017 рік акціонерам ПАТ «КИЇВХЛІБ» а ні з чистого 

прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років не нараховувати та 
не виплачувати у зв’язку з необхідністю впровадження нових технологій, 
реконструкції виробництва.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. ВИРІшИЛИ: 
9.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне у відповідності до 

Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними Зако-
ном України № 2210-19 від 16.11.2017 (ст. 3,5).

9.2. В зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити наступне наймену-
вання Товариства: 

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-
ХЛІБ»

Скорочене найменування –ПрАТ «КИЇВХЛІБ»
Повне найменування англійською - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY 

«KYIVKHLIB»
Скорочене найменування англійською мовою - PrJSC «KYIVKHLIB»
9.3. В зв’язку зі зміною типу Товариства привести у відповідність Статут 

ДП ПАТ «КИЇВХЛІБ» «Сквирський хлібозавод» шляхом викладення його в 
новій редакції.

9.3.1. Доручити Голові Правління Товариства Череді В.В. підписати від 
імені чергових загальних зборів акціонерів Товариства Статут ДП ПрАТ «КИЇВ-
ХЛІБ» «Сквирський хлібозавод» у новій редакції та здійснити всі необхідні дії 
по його реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

9.3.2. Вважати таким, що втратив чинність Статут ДП ПАТ «Київхліб» 
«Сквирський хлібозавод», затверджений черговими загальними зборами 
акціонерів Товариства 30.04.2012р. (протокол № 21) після проведення дер-
жавної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голосували бюлетенем № 9.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем № 9:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 404856736.
Рішення прийнято.
10. Внесення змін до Статуту ПАТ «КИЇВХЛІБ», затвердження Статуту 

Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надається повноважен-
ня щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.

10. ВИРІшИЛИ: 
10.1. В зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповід-

ність до вимог діючого законодавства, внести та затвердити зміни до Стату-
ту шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Доручити Голові Правління Товариства Череді В.В. підписати від 
імені чергових загальних зборів акціонерів Товариства Статут у новій редак-
ції та здійснити всі необхідні дії по реєстрації Статуту Товариства у відповід-
ності до вимог діючого законодавства України.

10.3. Вважати таким, що втратив чинність Статут ПАТ «КИЇВХЛІБ», за-
тверджений черговими загальними зборами акціонерів Товариства 
29.04.2016 р. (протокол № 26), після проведення державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції.

Голосували бюлетенем № 10.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №10:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 404856736.
Рішення прийнято.
11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, до По-

ложення про Наглядову раду, до Положення про Правління, до Положення 
про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції. Надання по-
вноважень на їх підписання.

11. ВИРІшИЛИ: 
11.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, до По-

ложення про Наглядову раду, до Положення про Правління, до Положення 
про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції. 

11.2. Доручити Голові Правління Товариства Череді В.В. підписати По-
ложення про Загальні збори акціонерів (Додаток №11), Положення про На-
глядову раду (Додаток №12), Положення про Правління (Додаток №13), 
Положення про Ревізійну комісію (Додаток №14).

11.3. Вважати такими, які втратили чинність, Положення про Загальні 
збори акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ», Положення про Наглядову раду 
ПАТ «КИЇВ ХЛІБ», Положення про Правління ПАТ «КИЇВХЛІБ», Положення 
про Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВХЛІБ», які затверджені черговими загальни-
ми зборами акціонерів Товариства 29.04.2016 р. (протокол № 26).

Голосували бюлетенем №11.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №11:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
12. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства. 

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

12. ВИРІшИЛИ: 
12.1. Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за 

період з 28.04.2017 року по 18.04.2018 року.
12.2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення з ураху-
ванням вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», враховую-
чи граничну сукупну вартість таких правочинів за умови їх попереднього 
погодження Наглядовою радою Товариства.

Голосували бюлетенем №12.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №12:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
13. Припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки Голови 

та членів Наглядової ради Товариства.
13. ВИРІшИЛИ: 
13.1.Припинити повноваження діючих (на момент проведення чергових 

загальних зборів акціонерів Товариства) тимчасово виконуючого обов’язки 
Голови та членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВХЛІБ» у зв’язку із закінченням 
строку обрання. 

13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства) тимчасово виконуючого Голови та 
членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВХЛІБ» такими, що припинені, з дати при-
йняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 
18.04.2018 року.

Голосували бюлетенем №13.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №13:
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. ВИРІшИЛИ: 
14.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства за результатами 

кумулятивного голосування три особи, а саме:
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера 
(представника акціонера)

Кількість голосів
та % голосів від 

голосуючих 
акцій

1. Горбатюк Валентина Іванівна 539808980 
33,3333%

2. Коваль Володимир Володимирович 539808980 
33,3333%

3. Нєрсєсов Едуард Олександрович, який представляє 
інтереси акціонера АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД

539808980 
33,3333%

14.2. Визначити термін повноважень обраних членів Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВХЛІБ» - три роки.

14.3. Вважати повноваження обраних членів Наглядової ради ПрАТ «КИЇВ-
ХЛІБ» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного 
рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 18.04.2018 року.

Рішення прийнято.
15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
15. ВИРІшИЛИ: 
15.1. Обрати зі складу обраних членів Наглядової ради Товариства - на 

посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «КИЇВХЛІБ» Нєрсєсова Едуарда 
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Олександровича, який представляє інтереси акціонера АМО КЕПІТАЛ 
ПАРТНЕРС ЛТД.

15.2. Визначити термін повноважень Голови Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВ ХЛІБ» - три роки.

15.3. Вважати повноваження обраного Голови Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВХЛІБ» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прий-
няття даного рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 
18.04.2018 року.

Результати голосування.
«За» - 539808980 голосів, що становить 100,0000 %.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

16. ВИРІшИЛИ:
16.1. Затвердити умови трудового договору (контракту) для укладання з 

Головою та членами Наглядової ради відповідно до наданого проекту цього 
договору.

16.2. Доручити Голові Правління ПрАТ «КИЇВХЛІБ» Череді В.В. укласти 
та підписати з Головою Наглядової ради ПрАТ «КИЇВХЛІБ» договір (контр-
акт) відповідно до наданого проекту.

Голосували бюлетенем №16.
Відповідно до протоколу результатів голосування проголосували бюле-

тенем №16:
«За» - 460626980 голосів, що становить 100,00%.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%.
«Утрималось» - 0 голосів , що становить 0,0000%.
«Не приймали участі у голосуванні» - 79182000 голосів, що становить 

14,6685%.
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 269904491.
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів Това-

риства, що відбулися 18.04.2018 року.

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 «ЗАВОД 
АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ 
«IСКРА»

2. Код за ЄДРПОУ 00156848
3. Місцезнаходження 45603, Волинська обл., Луць-

кий р-н, с.Струмiвка, 
вул. Рiвненська, буд.4

4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 25-53-21 .
5. Електронна поштова адреса 00156848@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.iskra.lutsk.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. припине-

но повноваження члена наглядової ради (голови наглядової ради) 
ПАТ «Iскра» Лисецького Володимира Євгенiйовича (паспорт АС 001512, 
виданий 26.09.1995 р. Луцьким МУ УВС України у Волинськiй областi), 
акцiонер. Перебував на посадi з 25.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Володiє 
часткою в cтатутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000015 %, що становить 
0,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. припинено 
повноваження члена наглядової ради ПАТ «Iскра» Фурмана Дмитра Володи-
мировича (паспорт АС 045053, виданий 16.06.1995 р. Кiверцiвським РВ УМВС 
України в Волинськiй областi), акцiонер. Перебував на посадi з 25.04.2017 р. 
по 27.04.2018 р. Володiє часткою в cтатутному капiталi емiтента в розмiрi 
0.020602 %, що становить 695.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. припине-
но повноваження члена наглядової ради ПАТ «Iскра» Вiсина Олександра 
Володимировича (паспорт АС 414630, виданий 24.04.1998 р. Луцьким МВ 
УМВС України у Волинськiй областi), акцiонер. Перебував на посадi з 
25.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Володiє часткою в cтатутному капiталi 
емiтента в розмiрi 0.020736 %, що становить 699.50 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. припинено 
повноваження члена наглядової ради ПАТ «Iскра» Саварина Сергiя Володи-
мировича (паспорт АС 215268, виданий 29.05.1997 р. Луцьким МУ УМВС 
України у Волинськiй областi), акцiонер. Перебував на посадi з 25.04.2017 р. 
по 27.04.2018 р. Володiє часткою в cтатутному капiталi емiтента в розмiрi 
0.000015 %, що становить 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. припине-
но повноваження члена наглядової ради ПАТ «Iскра» Прокопчук Валенти-
ни Володимирiвни (паспорт СР 689870, виданий 14.03.2000 р. Володими-
рецьким РВ УМВС України в Рiвненськiй областi), акцiонер. Перебував на 
посадi з 25.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Володiє часткою в cтатутному 
капiталi емiтента в розмiрi 0.000074 %, що становить 2.50 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. достро-
ково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї (голови ревiзiйної 

комiсiї) ПАТ «Iскра» Джам Ольги Анатолiївни (паспорт АЮ 096426, виданий 
25.03.2009 р. Кiверцiвським РВ УМВС України у Волинськiй областi), 
акцiонер. Перебував на посадi з 27.04.2016 р. по 27.04.2018 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000059%, що становить 
2.0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено в зв’язку з припиненням 
дiяльностi ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. достроко-
во припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Iскра» Савариної 
Наталiї Миколаївни (паспорт АС 896284, виданий 19.11.2003 р. Луцьким МВ 
УМВС України у Волинськiй областi), акцiонер. Перебував на посадi з 
27.04.2016 р. по 27.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
в розмiрi 0.014822 %, що становить 500.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи нiкого не 
призначено в зв’язку з припиненням дiяльностi ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. достроко-
во припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Iскра» Нищого 
Петра Петровича (паспорт АС 125961, виданий 14.11.1996 р. Луцьким МУ 
УМВС України у Волинськiй областi), акцiонер. Перебував на посадi з 
27.04.2016 р. по 27.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
в розмiрi 0.013340 %, що становить 450.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи нiкого не 
призначено в зв’язку з припиненням дiяльностi ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. обрано чле-
ном наглядової ради ПАТ «Iскра» Лисецького Володимира Євгенiйовича (пас-
порт АС 001512, виданий 26.09.1995 р. Луцьким МУ УВС України у Волинськiй 
областi), акцiонер. Строк обрання - до наступних рiчних загальних зборiв Това-
риства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: СП ТОВ «Модерн-Експо», директор юридичного департаменту. Володiє 
часткою в cтатутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000015 %, що становить 
0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. обрано 
членом наглядової ради ПАТ «Iскра» Джам Ольгу Анатолiївну (паспорт  
АЮ 096426, виданий 25.03.2009 р. Кiверцiвським РВ УМВС України у 
Волинськiй областi), акцiонер. Строк обрання - до наступних рiчних загаль-
них зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: СП ТОВ «Модерн-Експо», заступник головного бухгал-
тера бухгалтерiї департаменту економiки i фiнансiв, головний бухгалтер 
бухгалтерiї департаменту економiки та фiнансiв. Володiє часткою в 
cтатутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000059 %, що становить 2.0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПАТ «Iскра» вiд 27.04.2018 р. обрано 
членом наглядової ради ПАТ «Iскра» Вiсина Олександра Володимировича 
(паспорт АС 414630, виданий 24.04.1998 р. Луцьким МВ УМВС України у 
Волинськiй областi), акцiонер. Строк обрання - до наступних рiчних загаль-
них зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: СП ТОВ «Модерн-Експо», директор департаменту ви-
робництва, заступник генерального директора з виробничих питань; 
ТОВ  «Модерн-Iнжинiринг», директор. Володiє часткою в cтатутному 
капiталi емiтента в розмiрi 0.020736 %, що становить 699.50 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор Вербицький Михайло Ярославович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД 
ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 00222999
3. Місцезнаходження 84306, мiсто Краматорськ, вулиця 

Олекси Тихого, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс (06264) 6-86-39 (06264) 6-04-12
5. Електронна поштова адреса kzts@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 

№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження Голови Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» Бондаря Юрiя Григоровича. Згiдно рiшенню Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Бон-
дар Юрiй Григорович був обраний як акцiонер на посаду Голови Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. строком на один рiк. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Вища, Краматорський 
iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення:1986, спецiальнiсть: механiчне об-
ладнання заводiв чорної металургiї, квалiфiкацiя: iнженер-механiк. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв Бондар Юрiй Григорович обiймав наступнi посади: 
виконавчий директор, Голова Правлiння – Генеральний директор 
ПАТ «СКМЗ», директор ПАТ «КЗВВ», Голова Наглядової ради ПАТ «КЗВВ», 
Голова Наглядової ради ПАТ «СКМЗ». Володiє простими iменними акцiями 
ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 5 шт., що складає 0,000003 % у статутному капiталi 
ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження секретаря Наглядо-
вої ради ПАТ «КЗВВ» Чащиної Катерини Олегiвни. Згiдно рiшенню Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) 
Чащина Катерина Олегiвна була обрана як представник акцiонера KZTS 
Holdings Limited, Кiпр членом Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. 
строком на один рiк. На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» 
згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» № 1-05/2017 вiд 
27.04.2017 р. Чащину Катерину Олегiвну обрано секретарем Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. На посадi секретаря Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» Чащина Катерина 
Олегiвна перебувала з 28.04.2015 р. впродовж двох рокiв. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Чащина Катерина Олегiвна обiймала наступнi посади: економiст 
з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу, провiдний економiст вiддiлу кор-
поративного управлiння ПАТ «ЕМСС». Акцiями емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» Близнюка Сергiя Анатолiйовича. Згiдно рiшенню Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) 
Близнюк Сергiй Анатолiйович обраний як акцiонер на посаду члена Нагля-
дової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. строком на один рiк. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Краматорський 
iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення: 1993, спецiальнiсть: обробка металiв 
тиском, квалiфiкацiя: iнженер-металург. Протягом останнiх п’яти рокiв Близ-
нюк Сергiй Анатолiйович обiймав наступнi посади: ПАТ «ЕМСС»  
(ВАТ «ЕМСС») – заступник генерального директора з перспективного роз-
витку. Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 1500 шт., 
що складає 0,001050 % у статутному капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» Близнюк Олени Володимирiвни. Згiдно рiшенню Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) 
Близнюк Олена Володимирiвна обрана як представник акцiонера KZTS 
Holdings Limited, Кiпр на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 
26.04.2017 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Освiта: Новоросiйський комунально-будiвний 
технiкум, рiк закiнчення: 1991, спецiальнiсть: технiк газового господарства. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Близнюк Олена Володимирiвна обiймала 
наступнi посади: економiста, головного економiста ТОВ «Альфамет». 
Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» Киян Марини Володимирiвни. Згiдно рiшенню Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Киян 
Марина Володимирiвна обрана як представник акцiонера KZTS Holdings 
Limited, Кiпр на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. 
строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Освiта: Донецький нацiональний унiверститет, рiк закiнчення: 
2004, спецiальнiсть: Правознавство, квалiфiкацiя: магiстр. Протягом 
останнiх п’яти рокiв Киян Марина Володимирiвна обiймала наступнi посади: 
заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу 
ПАТ «КЗВВ». Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» Ульященко Людмили Андрiївни. Згiдно рiшенню Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) 
Ульященко Людмила Андрiївна обрана як акцiонер на посаду члена Нагля-
дової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. строком на один рiк. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Хабаровський 
iнститут народного господарства, рiк закiнчення: 1989, спецiальнiсть: пла-
нування промисловостi, квалiфiкацiя: економiст. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Ульященко Людмила Андрiївна обiймала наступнi посади: ПАТ «ЕМСС» 
(ВАТ «ЕМСС») - директор з економiчних питань. Володiє простими iменними 
акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 10 шт., що складає 0,000007 % у статутному 
капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Бондар Юрiй Григорович обраний як акцiонер 
на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на 
один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Освiта: Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення:1986, 
спецiальнiсть: механiчне обладнання заводiв чорної металургiї, квалiфiкацiя: 
iнженер-механiк. Протягом останнiх п’яти рокiв Бондар Юрiй Григорович 
обiймав наступнi посади: виконавчий директор, Голова Правлiння – Гене-
ральний директор ПАТ «СКМЗ», директор ПАТ «КЗВВ». Володiє простими 
iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 5 шт., що складає 0,000003 % у 
статутному капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Чащина Катерина Олегiвна була обрана як 
представник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр членом Наглядової ради 
ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Донецький державний 
унiверститет управлiння, рiк закiнчення: 2005, спецiальнiсть: 
адмiнiстративний менеджмент, квалiфiкацiя: магiстр дiлового 
адмiнiстрування. Протягом останнiх п’яти рокiв Чащина Катерина Олегiвна 
обiймала наступнi посади: економiст з фiнансової роботи фiнансового 
вiддiлу, провiдний економiст вiддiлу корпоративного управлiння 
ПАТ «ЕМСС». Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Близнюк Сергiй Анатолiйович обраний як 
акцiонер на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. 
строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Освiта: Краматорський iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення: 
1993, спецiальнiсть: обробка металiв тиском, квалiфiкацiя: iнженер-
металург. Протягом останнiх п’яти рокiв Близнюк Сергiй Анатолiйович 
обiймав наступнi посади: ПАТ «ЕМСС» (ВАТ «ЕМСС») – заступник гене-
рального директора з перспективного розвитку. Володiє простими iменними 
акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 1500 шт., що складає 0,001050 % у статут-
ному капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р. Близнюк Олена Володимирiвна обрана як 
представник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр на посаду члена Нагля-
дової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Новоросiйський 
комунально-будiвний технiкум, рiк закiнчення: 1991, спецiальнiсть: технiк 
газового господарства. Протягом останнiх п’яти рокiв Близнюк Олена 
Володимирiвна обiймала наступнi посади: економiста, головного економiста 
ТОВ «Альфамет». Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Киян Марина Володимирiвна обрана як пред-
ставник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр на посаду члена Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Донецький 
нацiональний унiверститет, рiк закiнчення: 2004, спецiальнiсть: Правознав-
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ство, квалiфiкацiя: магiстр. Протягом останнiх п’яти рокiв Киян Марина 
Володимирiвна обiймала наступнi посади: заступник начальника юридич-
ного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу ПАТ «КЗВВ». Акцiями емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол 
№ 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Ульященко Людмила Андрiївна обрана як 
акцiонер на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. 
строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Освiта: Хабаровський iнститут народного господарства, рiк 
закiнчення: 1989, спецiальнiсть: планування промисловостi, квалiфiкацiя: 
економiст. Протягом останнiх п’яти рокiв Ульященко Людмила Андрiївна 
обiймала наступнi посади: ПАТ «ЕМСС» (ВАТ «ЕМСС») - директор з 

економiчних питань. Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у 
кiлькостi 10 шт., що складає 0,000007 % у статутному капiталi ПАТ «КЗВВ». 
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

Червона Альона 
Вадимiвна

Уповноважена особа (підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 28.04.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство "Страхова 
компанiя"Країна"

2. Код за ЄДРПОУ 20842474
3. Місцезнаходження 04176, мiсто Київ, 

Електрикiв, 29А
4. Міжміський код, телефон та факс 0445904800 0445904801
5. Електронна поштова адреса Krayina@krayina.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.krayina.com

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-

на» (протокол № 44) прийнято рiшення про припинення повноважень чле-
на Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишка Андрiя Григоровича. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статут-
ному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень пе-
ребував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про припинення повноважень чле-
на Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Галушкiної Янiни Борисiвни. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статут-
ному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень пе-
ребувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про припинення повноважень чле-
на Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Комар Марiї Юрiївни. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному 
капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень пере-
бувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про припинення повноважень чле-
на Наглядової ради-незалежного директора ПАТ «СК «Країна» Шуляк Раї-
си Сергiївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення 
повноважень перебувала на посадi члена Наглядової ради-незалежного 
директора ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про припинення повноважень 
Ревiзора ПАТ «СК «Країна» Мохнатко Ольги Леонiдiвни. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi 
ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебувала на 
посадi Ревiзора ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишка Андрiя 
Григоровича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-
ня перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Пустовалової 
Еляни Едмундiвни на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
ПАТ «СК «Країна», управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами, 

директор з корпоративних продажiв.
26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-

на» (протокол № 44) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Атаманенко 
Раїси Вiкторiвни на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливiта посадовi злочини не має. До обран-
ня перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Комар Марiї 
Юрiївни на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СК 
«Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обрання 
перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради - незалежним директором ПАТ «СК 
«Країна» Шуляк Раїси Сергiївни на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» 
не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. До обрання перебувала на посадi члена Наглядової ради - неза-
лежного директора ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 44) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування Ревiзором ПАТ «СК «Країна» Мохнатко Ольгу Леонiдiвну 
строком на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 
обрання перебувала на посадiРевiзора ПАТ «СК «Країна».

26.04.2018р. Наглядовою радою ПАТ «СК «Країна» (протокол 
№ 01/2018) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Миш-
ка АндрiяГригоровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 
обрання перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

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 Наконечний Олександр 

Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “КРАїНА”
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК", 
09806443, м. Київ, 
Шевченкiвський, 01032, Київ, 
Симона Петлюри, 30, 
+38 (044) 393 25 55.

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

26.04.2018

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

www.tascombank.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг 
Аудиторськi послуги» , 33306921 
Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг 
Аудиторськi послуги» , 33306921

5 Інфор-
мація про 
загальні 
збори 
(розділ 
заповню-
ється у 
випадку, 
якщо 
емітент - 
акціонер-
не 
товари-
ство)

Річні Загальних Зборів акціонерів відбулись  
«20» квітня 2017 року
На порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв винесе-
но такi питання:
1 Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загаль-
них зборiв акцiонерiв.
2.Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 
АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рiк. В.В.
3.Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рiк.
4.Затвердження Звiту про корпоративне управлiння  
АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рiк.
5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» 
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» 
за 2016 рiк.
6.Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про 
пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора, затвер-
дження заходiв за результатами їх розгляду.
7.Затвердження рiчного звiту та балансу АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за 2016 рiк.
8.Про розподiл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих 
рокiв та використання фондiв АТ «ТАСКОМБАНК», при-
йняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження 
їх розмiру.
9.Про припинення повноважень Голови та членiв Спо-
стережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
10.Про обрання Голови та членiв Спостережної Ради 
АТ «ТАСКОМБАНК».
11. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових 
та/або трудових), що укладатимуться з Головою та чле-
нами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання зазначених договорiв з Головою 
та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
12. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень 
(документiв) АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження 
їх у нових редакцiях:
- Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМ-
БАНК»,- Регламент Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАС-
КОМБАНК», - Положення про Правлiння АТ «ТАСКОМ-
БАНК», - Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК», 
- Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» 
АТ  «ТАСКОМБАНК», - Кодекс корпоративного управлiння 
АТ «ТАСКОМБАНК», - Положення про iнформацiйну 

полiтику АТ «ТАСКОМБАНК», - Положення про акцiї та 
дивiдендну полiтику АТ «ТАСКОМБАНК», - Положення 
про ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК».
По першому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили:
Обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв: Го-
ловою лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну - ди-
ректора Юридичного департаменту Банку, членами 
лiчильної комiсiї - Скузiну Аллу Вiкторiвну - начальника 
управлiння депозитарної дiяльностi Департаменту 
iнвестицiйного обслуговування Банку та Батижманську 
Iрину Олександрiвну - головного юрисконсульта 
управлiння правового забезпечення корпоративних 
вiдносин та претензiйно - позовної роботи Юридичного 
департаменту Банку.
Обрати секретарем Загальних зборiв - Карелiна Артема 
Валерiйовича, директора Департаменту iнвестицiйного 
обслуговування Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних 
зборiв:
- Для доповiдi з питань порядку денного - до 15 хв.
- Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
- Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, 
уснi довiдки та вiдповiдi на питання - до 3 хв.
Голосування на Загальних Зборах акцiонерiв проводить-
ся з розрахунку одна акцiя - оди- голос з питань 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 та 11 з використанням бюлетенiв для го-
лосування, з питання 10 проводиться кумулятивно з ви-
користанням бюлетенiв для голосування. Бюлетенi для 
простого та кумулятивного голосування засвiдченi 
пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою Банку. 
У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться 
позначка з зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка 
про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами 
лiчильної комiсiї.
По другому питанню Загальнi збори вирiшили: Прийняти 
до вiдома Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рiк
По третьому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили:
Прийняти до вiдома Звiт Спостережної Ради АТ «ТАС-
КОМБАНК» за 2016 рiк.
По четвертому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили:
Затвердити Звiт про корпоративне управлiння АТ «ТАС-
КОМБАНК» за 2016 рiк.
По п'ятому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
По шостому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили:
Затвердити Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про 
пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за 2016 рiк. Заходи за результатами розгляду 
звiту та висновкiв не затверджувати.
По сьомому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 
2016 рiк.
По восьмому питанню Загальнi збори вирiшили:
Встановити наступний порядок розподiлу прибутку:
1. Затвердити прибуток звiтного 2016 року в розмiрi  
6 298 481,36 грн., що визначається у регiстрах бухгал-
терського облiку та пiдтверджений у складi звiтностi за 
МСБО за 2016 рiк незалежною аудиторською компанiєю  
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги».
2 Згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми Поло-
женнями Банку прибуток звiтного 2016 року спрямувати на: 
- формування резервного фонду Банку (в розмiрi 5%) в 
сумi - 314 924,07 грн. (балансовий рахунок 5021);
-прибуток в сумi 5 983 557,29 грн. залишити 
нерозподiленим на рахунку 5030 «нерозподiленi прибут-
ки минулих рокiв».

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК”
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3. За результатами 2016 року виплату дивiдендiв 
акцiонерам не здiйснювати.
По дев’ятому питанню припинити з 20.04.2017 року по-
вноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАС-
КОМБАНК» у складі:
- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради 
Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенів-
на (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради - представник акціонера Бан-
ку - компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД - Желтов Олег Миколайо-
вич;
- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степа-
нівна (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійо-
вич (незалежний член Спостережної Ради Банку).
По десятому питанню голосували шляхом кумулятивно-
го голосування з використанням бюлетенів наступним 
чином: 1 акцiонер, який у сукупностi володiє 21 942 885 
голосiв для кумулятивного голосування, з них:
№ п/п Посада ПIБ кандидата кiлькiсть голосiв «ЗА»
1.Голова Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович 
4  388 577 голосiв
Член Спостережної Ради (акцiонер Банку)
2.Член Спостережної Ради Ястремська Наталiя Євгенiвна 
4 388 577 голосiв
(акцiонер Банку)
3.Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович 
4  388 577 голосiв
(акцiонер Банку)
4.Член Спостережної Ради Никитенко Валентина 
Степанiвна 4 388 577 голосiв
(незалежний член Спостережної Ради Банку)
5.Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй 
Аркадiйович 4 388 577 голосiв
(незалежний член Спостережної Ради Банку)
По одинадцятому питанню вирiшили:
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Спостережної Ради Банку, встановити розмiр вина-
городи членiв Спостережної Ради Банку вiдповiдно до 
умов даних договорiв, та обрати Голову Правлiння Тiгiпка 
Сергiя Леонiдовича або особу, яка виконуватиме 
обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язкiв 
Голови Правлiння, особою, яка уповноважується на 
пiдписання зазначених договорiв з Головою та членами 
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
На дванадцятому питанню вирiшили:
Внести змiни до наступних дiючих положень Банку шля-
хом затвердження їх у нових редакцiях:
•Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», 
•Регламент Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМ-
БАНК», •Положення про Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК», 
•Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК», •Ко-
декс «Принципи корпоративного громадянства»  
АТ «ТАСКОМБАНК», •Кодекс корпоративного управлiння 
АТ «ТАСКОМБАНК», •Положення про iнформацiйну 
полiтику АТ «ТАСКОМБАНК», •Положення про акцiї та 
дивiдендну полiтику АТ «ТАСКОМБАНК», •Положення 
про ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК»». 
Позачергові Загальних Зборів акціонерів відбулись 
«23» червня 2017 року
На порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв винесе-
но такi питання: 
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загаль-
них зборiв акцiонерiв. 
2.Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМ-
БАНК» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв.
3.Про приватне розмiщення акцiй. 
4.Про затвердження перелiку осiб, якi є учасниками 
розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про при-
ватне розмiщення. 

5.Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМ-
БАНК», якому надаються повноваження щодо: -залучення 
до розмiщення андеррайтера; -внесення змiн до проспекту 
емiсiї акцiй; -прийняття рiшення про дострокове закiнчення 
укладення договорiв з першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований об-
сяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї 
повнiстю оплачено); -затвердження результатiв укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; -затвердження результатiв приватного 
розмiщення акцiй; -затвердження звiту про результати при-
ватного розмiщення акцiй; -прийняття рiшення про вiдмову 
вiд розмiщення акцiй; -повернення внескiв, внесених в 
оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi зако-
нодавством строки результатiв укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 
органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати 
таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; -письмового повiдомлення кожного 
акцiонера, який має переважне право на придбання 
розмiщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про 
це в офiцiйному друкованому органi. 
6. Про визначення уповноважених осiб, яким надаються 
повноваження:
-отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про 
вiдмову вiд використання свого переважного права на 
придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про 
розмiщення (у разi якщо це буде передбачено умовами 
приватного розмiщення акцiй); -проводити дiї щодо за-
безпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного 
права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято 
рiшення про розмiщення; -проводити дiї щодо забезпе-
чення укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй; -проводити дiї 
щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв: Голо-
вою лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну – дирек-
тора Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної 
комiсiї – Скузiну Аллу Вiкторiвну – начальника управлiння 
депозитарної дiяльностi Департаменту iнвестицiйного об-
слуговування Банку та Батижманську Iрину Олександрiвну 
- головного юрисконсульта управлiння правового забезпе-
чення корпоративних вiдносин та претензiйно – позовної 
роботи Юридичного департаменту Банку. 
Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема 
Валерiйовича, директора Департаменту iнвестицiйного 
обслуговування Банку. 
Затвердити наступний регламент роботи Загальних 
зборiв: 
-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, 
уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 хв.
Голосування на Загальних Зборах акцiонерiв проводить-
ся з розрахунку одна акцiя – один голос з питань 
1,2,3,4,5,6 з використанням бюлетенiв для голосування. 
Бюлетенi для голосування засвiдченi пiдписом Голови 
реєстрацiйної комiсiї та печаткою Банку. У разi недiйсностi 
бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазна-
ченням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть 
бюлетеня засвiдчується всiма членами лiчильної комiсiї.
По другому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
Збiльшити розмiр статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» 
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме 
збiльшити розмiр статутного капiталу Банку на 250 000 030,00 
(Двiстi п’ятдесят мiльйонiв тридцять) гривень шляхом 
проведення розмiщення простих iменних акцiй
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Банку. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 70,00 (Сiмдесят) 
гривень. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонуються до 
розмiщення – 3 571 429 (Три мiльйони п’ятсот сiмдесят 
одна тисяча чотириста двадцять дев’ять) штук простих 
iменних акцiй. Форма iснування акцiй – бездокументар-
на. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред’явника не пропо-
нуються до розмiщення. Серiй та порядкових номерiв 
акцiї не мають. Мета проведення розмiщення акцiй – 
збiльшення статутного капiталу Банку.
По третьому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй, яке 
оформити окремим додатком, що є невiд’ємною части-
ною цього протоколу.
По четвертому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення 
акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне 
розмiщення, а саме осiб, якi є власниками простих 
iменних акцiй Банку станом на 23 червня 2017 року.
По п’ятому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
Надати Спостережнiй Радi АТ «ТАСКОМБАНК» повнова-
ження щодо: 
-залучення до розмiщення андеррайтера; -внесення 
змiн до проспекту емiсiї акцiй; -прийняття рiшення про 
дострокове закiнчення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у 
разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено дого-
вори з першими власниками та акцiї повнiстю оплаче-
но); -затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй; -затвердження результатiв приватного 
розмiщення акцiй; -затвердження звiту про результати 
приватного розмiщення акцiй; -прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй; -повернення внескiв, 
внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у 
встановленi законодавством строки результатiв укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення акцiй органом АТ «ТАСКОМБАНК», 
уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi при-
йняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
-письмового повiдомлення кожного акцiонера, який 
має переважне право на придбання розмiщуваних  
АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї 
такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi. 
По шостому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
Надати Головi Правлiння Банку або особi, яка викону-
ватиме обов’язки/на яку буде покладено виконання 
обов’язкiв Голови Правлiння, повноваження: -проводи-
ти дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого 
переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 
прийнято рiшення про розмiщення; -проводити дiї 
щодо забезпечення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 
-проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 
здiйснення викупу акцiонерним товариством належних 
їм акцiй.
Не передбачувати отримання вiд акцiонерiв письмових 
пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого пере-
важного права на придбання акцiй та не надавати 
Головi Правлiння Банку або особi, яка виконуватиме 
обов’язки/на яку буде покладено виконання обов’язкiв 
Голови Правлiння, повноваження щодо отримання вiд 
акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд ви-
користання свого переважного права на придбання 
акцiй. Скликання позачергових загальних зборiв  
АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада  
АТ «ТАСКОМБАНК».
Позачергові Загальних Зборів акціонерів відбулись 
«30» жовтня 2017 року

На порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв винесе-
но такi питання: 
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загаль-
них зборiв акцiонерiв.
2.Про внесення змiн до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шля-
хом затвердження його нової редакцiї.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
Обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв: Го-
ловою лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну - ди-
ректора Юридичного департаменту Банку, членами 
лiчильної комiсiї – Шляхова Ярослава Миколайовича - 
начальника вiддiлу цiнних паперiв Департаменту 
операцiй на фондовому ринку Банку та Батижманську 
Iрину Олександрiвну - головного юрисконсульта 
управлiння правового забезпечення корпоративних 
вiдносин та претензiйно - позовної роботи Юридичного 
департаменту Банку.
Обрати секретарем Загальних зборiв - Карелiна Артема 
Валерiйовича, директора Департаменту операцiй на 
фондовому ринку Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних 
зборiв:
-Для доповiдi з питань порядку денного - до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, 
уснi довiдки та вiдповiдi на питання - до 3 хв.
Голосування на Загальних Зборах акцiонерiв проводить-
ся з розрахунку одна акцiя - один голос з питань 1,2 з 
використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетенi 
для голосування засвiдченi пiдписом Голови 
реєстрацiйної комiсiї та печаткою Банку. У разi недiйсностi 
бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазна-
ченням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть 
бюлетеня засвiдчується всiма членами лiчильної комiсiї.
По другому питанню порядку денного Загальнi збори 
вирiшили: 
Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом за-
твердження його нової редакцiї. Встановити, що нова 
редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдно до чинного законодавства 
України. Уповноважити Голову Правлiння Банку або осо-
бу, яка виконуватиме обов’язки/на яку буде покладено 
виконання обов’язкiв Голови Правлiння, пiдписати нову 
редакцiю Статуту Банку та забезпечити здiйснення дiй 
(заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй 
редакцiї. 
Скликання позачергових загальних зборiв АТ "ТАСКОМ-
БАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ «ТАСКОМ-
БАНК».

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. 
грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 13842519 8129550
Грошові кошти та їх еквіваленти 888957 1068059
Кошти в інших банках 888957 1068059
Кредити та заборгованість клієнтів 10401772 5478345
Усього зобов'язань 12908561 7477170
Кошти банків 286666 249119
Кошти клієнтів 10850334 5734369
Усього власного капіталу та частка меншості 933958 652380
Статутний капітал 608000 308000
Чистий прибуток/(збиток) 22,85 1,43
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

22,85 1,43

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

22,85 1,43
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕР-
ГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславин-

ська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2909707 (044)2909710
5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

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

II. Текст повідомлення
Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-

глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, прийняла рiшення 
25.04.2018р. (протокол №7) щодо обрання Сергiєнка Андрiя Валерiйовича 
членом комiтету Наглядової ради з питань аудиту на строк з 25.04.2018р. 
до проведення наступних рiчних Загальних зборiв.

Сергiєнко А. В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на 
розкриття паспортних даних.

Посади якi обiймав протягом останiх 5 рокiв: Перший заступник Гене-
рального директора – директор з правового забезпечення та iнформацiйної 
безпеки, директор (за сумiсництвом), член Наглядової ради, член комiтету 
наглядової ради з питань аудиту. 

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-
рано новий склад комiтету з питань аудиту у зв'язку з переобранням За-
гальними зборами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради.

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, прийняла рiшення 
25.04.2018р. (протокол №7) щодо обрання Сакви Юрiя Вiкторовича Голо-
вою (членом) комiтету Наглядової ради з питань аудиту на строк з 
25.04.2018р. до проведення наступних рiчних Загальних зборiв. 

Саква Ю.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на 
розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник 
Голови Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», 
член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту та член комiтету Наглядової ради з питань визна-
чення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-
рано новий склад комiтету з питань аудиту у зв'язку з переобранням За-
гальними зборами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, прийняла рiшення 
25.04.2018р. (протокол №7) щодо обрання Тiтенка Сергiя Михайловича 
членом комiтету Наглядової ради з питань аудиту на строк з 25.04.2018р. 
до проведення наступних рiчних Загальних зборiв. 

Тiтенко С.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на 
розкриття паспортних даних. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Нацiональної 
комiсїя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, Радник 
Прем’єр – мiнiстра України, з 24.05.2018 член Наглядової ради (незалеж-
ний директор). 

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-
рано новий склад комiтету з питань аудиту у зв'язку з переобранням За-
гальними зборами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди по-
садовим особам Товариства та з питань призначень, прийняла рiшення 
25.04.2018р. (протокол №7) щодо обрання Тiтенка Сергiя Михайловича 
Головою (членом) комiтету Наглядової ради з питань визначення винаго-
роди посадовим особам Товариства та з питань призначень на строк з 
25.04.2018р. до проведення наступних рiчних Загальних зборiв. 

Тiтенко С.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на 
розкриття паспортних даних. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Нацiональної 
комiсїя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, Радник 
Прем’єр – мiнiстра України, з 24.05.2018 член Наглядової ради (незалеж-

ний директор). 
Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-

рано новий склад комiтету з питань визначення винагороди посадовим 
особам Товариства та з питань призначень у зв'язку з переобранням За-
гальними зборами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди по-
садовим особам Товариства та з питань призначень, прийняла рiшення 
25.04.2018р. (протокол №7) щодо обрання Опихайленка Євгена 
Анатолiйовича членом комiтету Наглядової ради з питань визначення ви-
нагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень на строк 
з 25.04.2018р. до проведення наступних рiчних Загальних зборiв. 

Опихайленко Є.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбас-
енерго», що становить 0,000126% статутного капiталу, не надавав згоду 
на розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий дирек-
тор Б, голова Наглядової ради, директор з правових питань (за 
сумiсництвом), член (секретар) Наглядової ради, член Наглядової ради та 
член комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовiм 
особам Товариства та з питань призначень.

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-
рано новий склад комiтету з питань визначення винагороди посадовим 
особам Товариства та з питань призначень у зв'язку з переобранням За-
гальними зборами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди по-
садовим особам Товариства та з питань призначень, прийняла рiшення 
25.04.2018р. (протокол №7) щодо обрання Сакви Юрiя Вiкторовича чле-
ном комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадо-
вим особам Товариства та з питань призначень на строк з 25.04.2018р. до 
проведення наступних рiчних Загальних зборiв. 

Саква Ю.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на 
розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник 
Голови Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», 
член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту та член комiтету Наглядової ради з питань визна-
чення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-
рано новий склад комiтету з питань визначення винагороди посадовим 
особам Товариства та з питань призначень у зв'язку з переобранням За-
гальними зборами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положення про Наглядову 
раду ПАТ «Донбасенерго» , прийняла рiшення 25.04.2018р. (протокол 
№7) щодо обрання Опихайленка Євгена Анатолiйовича Головою Нагля-
дової ради на строк з 25.04.2018р. до проведення наступних рiчних За-
гальних зборiв. 

Опихайленко Є.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасе-
нерго», що становить 0,000126% статутного капiталу, не надавав згоду на 
розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий дирек-
тор Б, голова Наглядової ради, директор з правових питань (за 
сумiсництвом), член (секретар) Наглядової ради, член Наглядової ради та 
член комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовiм 
особам Товариства та з питань призначень.

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-
рано Голову Наглядової ради у зв'язку з переобранням Загальними збо-
рами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положення про Наглядову 
раду ПАТ «Донбасенерго» , прийняла рiшення 25.04.2018р. (протокол 
№7) щодо обрання Єсипенко Людмили Миколаївни Заступником Голови 
Наглядової ради на строк з 25.04.2018р. до проведення наступних рiчних 
Загальних зборiв. 

Єсипенко Л.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавала згоду на 
розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст 
та заступник начальника вiддiлу у Фондi державного майна України, за-
ступник Голови Наглядової ради, Голова Наглядової ради. 

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: Наглядовою радою об-
рано Заступника Голови Наглядової ради у зв'язку з переобранням За-
гальними зборами 24.04.2018р. членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада, керуючись Статутом, Положення про Наглядову раду 
ПАТ «Донбасенерго» та Положенням ПАТ «Донбасенерго» про виконав-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНБАСЕНЕРГО”
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чий орган, прийняла рiшення 25.04.2018р. (протокол №7) щодо 
припинення повноважень члена Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» Макси-

менка Олександра Миколайовича з 25.04.2018р.
Максименко О. М. не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав 
згоду на розкриття паспортних даних.

Максименко О.М. перебував на посадi члена Дирекцiї ПАТ «Донбасе-
нерго» з 08.06.2011р. до 25.04.2018р. (7 рокiв). 

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: заява Максименка 
О.М. про припенення повноважень члена Дирекцiї. 

Наглядова рада, керуючись Статутом, Положення про Наглядову раду 
ПАТ «Донбасенерго» та Положенням ПАТ «Донбасенерго» про виконав-
чий орган, прийняла рiшення 25.04.2018р. (протокол №7) щодо обрання 
членом Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» Власенка Юрiя Петровича з 
25.04.2018р. 

Власенко Ю.П. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обраний до припинен-
ня його повноважень Наглядовою радою, не надавав згоду на розкриття 
паспортних даних.

Посади якi обiймав протягом останiх 5 рокiв: Голова Правлiння, Член 
НКРЕ, кандидат у Народнi депутати України на позачергових виборах На-
родних депутатiв 26.10.2014р. в одномандатному виборчому окрузi, 
помiчник- консультант народного депутата України на громадських заса-
дах, Депутат Черкаської обласної Ради, член Наглядової ради товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю, член Наглядової ради (незалежний ди-
ректор), член комiтету Наглядової ради з питань аудиту, Голова комiтету 
Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам То-
вариства та з питань призначень. 

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: обраний членом Дирекцiї 
замiсть Максименка О.М. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 

Бондаренко Едуард Миколайович
26.04.2018р. 

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 «ЗАВОД АПАРАТУРИ 
ЗВ’ЯЗКУ «IСКРА»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00156848; 3. Місцезнаходження: 
45603, Волинська обл., Луцький р-н, с.Струмiвка, вул. Рiвненська, буд.4; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (0332) 25-53-21 .; 5. Електронна поштова адреса: 
00156848@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: www.iskra.lutsk.ua;  
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання зго-
ди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину iз заiнтересованiстю: 27.04.2018 р. 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi 
збори Публiчного акцiонерного товариства «Завод апаратури зв’язку «Iскра». 

Предмет правочину: Надання Товариством поворотної фiнансової до-
помоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В 
ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОДЕРН-
ЕКСПО» (45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 
буд.4, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578). 

Iстотнi умови правочину: - строк надання поворотної фiнансової допомо-
ги: не бiльше, нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв з дати прийняття рiшення загаль-
ними зборами; - поворотна фiнансова допомога надається на безоплатнiй 
основi, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується; - на-
дання повноважень директору Товариства на укладення (пiдписання) вiд 
iменi Товариства з СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ 
В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОДЕРН-
ЕКСПО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578) договорiв про 
надання поворотної фiнансової допомоги, додаткових угод до них, а також 
iнших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документiв. 

Сума коштiв, (гранична сукупна вартiсть правочину) що є предметом 
правочину: розмiр поворотної фiнансової допомоги - не бiльше, нiж 
20  000  000 (двадцять мiльйонiв) гривень;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 26 492 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 75.49 %. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним това-
риством правочину, iз зазначенням ознаки заiнтересованостi: Особа, 
заiнтересована у вчиненнi Товариством такого правочину є  
СП ТОВ «МОДЕРН-ЕКСПО», ознака заiнтересованостi, вiдповiдно до ч.2 
ст.71 Закону України «Про акцiонернi товариства» - володiння часткою в 
статутному капiталi ПАТ «Iскра» в розмiрi 65,3050 %.

Iншi iстотнi умови для вiднесення правочину до правочину iз 
заiнтересованiстю, що не передбаченi законодавством, Статутом Товари-
ства не визначенi. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у 

загальних зборах - 9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 

щодо вчинення якого є заiнтересованiсть: 27.04.2018 р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi 

збори Публiчного акцiонерного товариства «Завод апаратури зв’язку «Iскра». 

Предмет правочину: Договiр (договори) iпотеки, що укладатиметься 
(-уться) мiж Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ.

Iстотнi умови правочину: Товариством в iпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКО-
ГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ передаються наступнi об’єкти:

- (i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адре-
сою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4 
(реєстрацiйний номер об’єкта нерухомого майна: 138522307228); 

- (ii) земельна дiлянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 
0722884800:03:001:7288, цiльове призначення - для обслуговування ви-
робничих примiщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луць-
кий р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 (реєстрацiйний номер об’єкта не-
рухомого майна: 22327307228);

- надання повноважень директору Товариства (або iншiй, належним чи-
ном уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та 
пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв iпотеки та будь-яких договорiв та 
документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з 
або у зв’язку з Договорами iпотеки, включаючи, але не обмежуючись усiма 
та будь-якими додатками до Договорiв iпотеки, довiреностями за Договора-
ми iпотеки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для 
укладення та виконання Договорiв iпотеки.

Iншi iстотнi умови правочину: забезпечення належного та своєчасного 
виконання зобов’язань Українським Позичальником та/або Бiлоруським 
Позичальником за Кредитними договорами.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: долари США, без 
ПДВ з вказанням еквiваленту в гривнi по курсу НБУ на дату пiдписання 
Договорiв iпотеки.

Ринкова вартiсть майна станом на дату прийняття рiшення:
Частина корпусу 1 /Д-3/ - 63 321 484,32 грн. - 2 414 082 дол. США
Земельна дiлянка 0,9797 га - 3 410 168,41 грн. - 130 010 дол. США 
Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину в 

нацiональнiй валютi за курсом НБУ станом на 27.04.2018 р., становить – 
66  731 652,73 грн., або 66 732 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 26 492 тис. грн. 

Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 
66  732  тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 251.9 %. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним това-
риством правочину, iз зазначенням ознаки заiнтересованостi: Особа, 
заiнтересована у вчиненнi Товариством такого правочину є 
СП  ТОВ  «МОДЕРН-ЕКСПО», ознака заiнтересованостi, вiдповiдно до ч.2 
ст.71 Закону України «Про акцiонернi товариства» - володiння часткою в 
статутному капiталi ПАТ «Iскра» в розмiрi 65,3050 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у 

загальних зборах - 9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Директор Вербицький Михайло Ярославович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Луцьк Фудз»
2. Код за ЄДРПОУ: 00377163
3. Місцезнаходження: 45632 Волинська обл., Луцький р-н, с. Змії-

нець,, Левадна, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332 778800, 0332 778806
5. Електронна поштова адреса: l.oleinikova@runa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбу-

лися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повнова-
ження Голови Наглядової ради Валієва Сергія Робертовича (представ-
ник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв’язку із закінченням 
строку повноважень. Валієв С.Р. акціями Товариства не володіє. Протя-
гом останніх п’яти років обирався членом, Головою Наглядової ради, 
призначався представником Голови Наглядової ради. Останній раз оби-
рався членом Наглядової ради Товариства, як представник акціонера 
Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 
26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних 
зборів). Рішенням Наглядової ради (протокол №6/04 від 26.04.2017р.) 
був обраний Головою Наглядової ради Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбу-
лися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Артазея Андрія Івановича (представник 
акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв’язку із закінченням 
строку повноважень. Артазей А.І. акціями Товариства не володіє. Про-
тягом останніх п’яти років обирався членом Наглядової ради, призначав-
ся представником члена Наглядової ради. Останній раз обирався чле-
ном Наглядової ради Товариства, як представник акціонера Руна Фудс 
Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 26.04.2017 року, 
терміном на один рік (до наступних річних загальних зборів). Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбу-
лися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Свириди Олександра Миколайовича у 
зв’язку із закінченням строку повноважень. Свирида О.М. володіє акція-
ми Товариства в кількості 60000 шт./0,0937% від загального розміру ста-
тутного капіталу Товариства, на суму 15000,0 грн. Протягом останніх 
п’яти років обирався членом Наглядової ради Товариства. Останній раз 
обирався членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акці-
онерів 26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних за-
гальних зборів). Останнє місце роботи - радник Голови Наглядової ради 
ПрАТ «Луцьк Фудз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбу-
лися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Вернікової Катерини Олегівни (представ-
ник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв’язку із закінченням 
строку повноважень. Вернікова К.О. акціями Товариства не володіє 
Останнє місце роботи - заступник директора ТОВ «КУА «Актив-Інвест». З 
2015р. обиралася членом Наглядової ради Товариства. Останній раз 
обиралася членом Наглядової ради, як представник акціонера Руна 
Фудс Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 
26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних 
зборів). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа н е надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбу-
лися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Радька Романа Степановича (представник 
акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв’язку із закінченням 
строку повноважень. Радько Р.С. акціями Товариства не володіє. Остан-
нє місце роботи - генеральний директор СЕО Групи Компаній «Інкерман 
Інтернешнл». З 2015р. обирався членом Наглядової ради Товариства. 
Останній раз обирався членом Наглядової ради, як представник акціоне-

ра Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 
26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних 
зборів). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбули-
ся 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноважен-
ня Голови Ревізійної комісії Омелюк Анни Василівни у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень. Омелюк А.В. акціями Товариства не володіє. 
Протягом останніх п’яти років працювала помічником бухгалтера 
ТОВ  «Столичний квартал», бухгалтером ТОВ «КУА «Актив-Інвест», вну-
трішнім аудитором ТОВ «КУА «Актив-Інвест». Рішенням загальних зборів 
акціонерів 28.04.2015 року була обрана членом Ревізійної комісії, за ре-
зультатами голосування членів комісії - обрана Головою Ревізійної комісії 
терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбу-
лися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повнова-
ження члена Ревізійної комісії Свириди Світлани Дмитрівни у зв’язку із 
закінченням строку повноважень. Свирида О.М. володіє акціями Товари-
ства в кількості 80001 шт/0,125% від загального розміру статутного капі-
талу Товариства, на суму 20000,25 грн. Протягом останніх п’яти років 
обиралася Головою Ревізійної комісії Товариства, працювала директо-
ром ТОВ «Факторія». Рішенням загальних зборів акціонерів 
28.04.2015 року була обрана членом Ревізійної комісії терміном на три 
роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбу-
лися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повнова-
ження члена Ревізійної комісії Левчука Олександра Івановича у зв’язку із 
закінченням строку повноважень. Левчук О.І. акціями Товариства не во-
лодіє. Протягом останніх п’яти років обирався членом Ревізійної комісії 
Товариства, працював директором ТзОВ «Інвестиційна команія «Атлан-
та». Рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2015 року був обраний 
членом Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбулися 
25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати 
членом Наглядової ради Валієва Сергія Робертовича - представник акці-
онера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% від загаль-
ної кількості акцій Товариства. На засіданні Наглядової ради 25.04.2018р. 
(протокол №6/18 від 25.04.2018р.) Валієв С.Р. був обраний Головою На-
глядової ради Товариства. Обирається строком на три роки. Протягом 
останніх п’яти років обирався членом, Головою Наглядової ради, призна-
чався представником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних, акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбулися 
25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати 
членом Наглядової ради Артазея Андрія Івановича - представник акціо-
нера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% від загальної 
кількості акцій Товариства. Обирається строком на три роки. Артазей А.І. 
акціями Товариства не володіє.Протягом останніх п’яти років обирався 
членом Наглядової ради, призначався представником члена Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбулися 
25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати чле-
ном Наглядової ради Товариства Ходачука Олега Миколайовича - представ-
ник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% від за-
гальної кількості акцій Товариства. Обирається строком на три роки. Протягом 
останніх п’яти років працював заступником Голови Правління КБ «Хреща-
тик», Головою Правління ПАТ «Діамантбанк», Президентом Благодійної ор-
ганізації «Благодійний фонд «Берегиня життя». Ходачук О.М. акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбулися 
25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати 
членом Наглядової ради Товариства Вернікову Катерину Олегівну - пред-
ставник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% 
від загальної кількості акцій Товариства. Обирається строком на три 
роки. Протягом останніх п’яти років працювала заступником директора 
ТОВ «КУА «Актив-Інвест», обиралася членом Наглядової ради Товари-
ства. Вернікова К.О. акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬК ФУДЗ»
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Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбулися 
25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати 
членом Наглядової ради Свириду Олександра Миколайовича. Свири-
да  О.М. володіє акціями Товариства в кількості 60000 шт./0,0937% від 
загального розміру статутного капіталу Товариства, на суму 15000,0 грн. 
Обирається строком на три роки. Протягом останніх п’яти років обирався 
членом Наглядової ради Товариства, працював радником Голови Нагля-
дової ради. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», які відбулися 
25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення не оби-
рати Ревізійну комісію Товариства. 

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

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

2. Голова Правління  шамрай О.В.
26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Загальні відо-
мості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИ-
КА». 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094.3. Місцезнахо-
дження емітента: 69063, Запорiзька обл., Олександрiвський р-н, м. Запорiжжя, 
вул. Святого Миколая,7; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 061-213-
77-62; 061-213-74-57; 5.Електронна поштова адреса емітента: yurist@zkf.com.
ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://zkf.ua. 7.Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 2. Текст 
повідомлення:Повноваження Голови наглядової ради Пшигоцької Жанни 
Борисiвни (паспорт: серiя СА номер 003726 виданий Орджонiкiдзевським РВ 
УМВС України в Запорiзькiй областi 08.08.1995) припинено 26.04.2018 р. в 
зв’язку iз необхiднiстю переобрання нового складу наглядової ради товари-
ства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.08349% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 20.05.2016 року. Рiшення прийнято 26.04.2018 р за-
гальними зборами акцiонерiв товариства (протокол №1 вiд 26.04.2018 р). По-
вноваження Член наглядової ради Кольц Дарини Микитiвни (паспорт: серiя ЕВ 
номер 141661 виданий Кiровським ВМ Кiровоградсько МВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 09.08.2006) припинено 26.04.2018 р. в зв’язку iз 
необхiднiстю переобрання нового складу наглядової ради товариства. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
20.05.2016 року. Рiшення прийнято 26.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв 
(протокол №1 вiд 26.04.2018 р). Повноваження Члена наглядової ради Шавло 
Свiтлани Борисiвни (паспорт: серiя СА номер 497712 виданий Жовтневим РВ 
УМВС України в Запорiзькiй областi 24.07.1997) припинено 26.04.2018 р. в 
зв’язку iз необхiднiстю переобрання нового складу наглядової ради товари-
ства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
20.05.2016 року. Рiшення прийнято 26.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв 
(протокол №1 вiд 26.04.2018 р). Повноваження Голова ревiзiйної комiсiї 
Галiченко Юлiї Вiталiївни (паспорт: серiя СА номер 056252 виданий Жовтне-
вим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 28.11.1995) припинено 26.04.2018  р. 
в зв’язку iз прийнятям рiшення про припинення повноваження та дiяльности 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 20.05.2016 року. Рiшення прийнято 26.04.2018 р за-
гальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2018 р). На посаду Голо-
ви Ревiзiйної комiсiї нiкого не обирали в зв’язку iз припиненням дiяльности 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Сергеєвої 
Людмили Максимiвни (паспорт: серiя СА номер 383976 виданий Хортицьким 
РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 12.07.2000) припинено 26.04.2018 р. в 
зв’язку iз прийнятям рiшення про припинення повноваження та дiяльности 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 20.05.2016 року. Рiшення прийнято 26.04.2018 р за-

гальними зборами акцiонерiв(протокол №1 вiд 26.04.2018 р). На посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї нiкого не обирали в зв’язку iз припиненням дiяльности 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Федорук 
Ольги Анатолiївни (паспорт: серiя СА номер 497712 виданий Жовтневим РА 
УМВС України в Запорiзькiй областi 24.07.1997) припинено 26.04.2018 р.. в 
зв’язку iз прийнятям рiшення про припинення повноваження та дiяльности 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 20.05.2016 року. Рiшення прийнято 26.04.2018 р за-
гальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2018 р). На посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї нiкого не обирали в зв’язку iз припиненням дiяльности 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова наглядової ради Пшигоцький Сергiй Во-
лодимирович (паспорт: серiя СА номер 181619 виданий Орджонiкiдзевським 
РВ УМВС України в Запорiзької областi 10.04.1996) обрано 26.04.2018 р. в 
зв’язку iз необхiднiстю переобрання нового складу наглядової ради товариства 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25.25689 % Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова 
наглядової ради ПрАТ «ЗКФ» з 2013 по 2016р., генеральний директор 
ПрАТ «ЗКФ» 2016-2018р. Рiшення прийнято 26.04.2018 р загальними зборами 
акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2018 р) та на засiданнi наглядової ради то-
вариства (протокол №1 вiд 26.04.2018 р) . Посадова особа є акцiонером иова-
риства ,не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором. Член наглядової ради Пшигоцька Жанна Борисiвна (паспорт: 
серiя СА номер 003726 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в 
Запорiзької областi 08.08.1995) обрано 26.04.2018 р. в зв’язку iз необхiднiстю 
переобрання нового складу наглядової ради товариства. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 44.08349% Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова наглядової ради 
ПрАТ «ЗКФ» 2016-2018р. Рiшення прийнято 26.04.2018 р загальними зборами 
акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2018 р) . Посадова особа є акцiонером, 
представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директо-
ром. Член наглядової ради- представник акцiонера Бєрлiзова Оксана 
Леонiдiвна (паспорт: серiя СЮ номер 040252 виданий Комунарським РВ ЗМУ 
УМВС України в Запорiзької областi 16/05/2007) обрано 26.04.2018 р. в зв’язку 
iз необхiднiстю переобрання нового складу наглядової ради товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ПАТ «Вiдрадненське» з 2012-2016 р. 
юрисконсульт, ТОВ «Потенцiал Iнвест 2008 « з 2016-2017р. юрисконсульт, 
ТОВ  «Потенцiал Iнвест 2008» з 2017-2018р. директор. Рiшення прийнято 
26.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2018 р) . 
Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера ТОВ «Потенцiал 
Iнвест 2008» Код ЄДРПОУ: 35842604 , яке є власником 853 388 штк., що скла-
дає 24,50000 % в статутному капiталi емiтента, не є незалежним директором. 
3. Підпис Генеральний директор Лаврiнчук Вiталiй Григорович, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе 
відповідальність згідно з законодавством. 27.04.2018 р

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

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Криворiзька теплоцентраль" , 
00130850 Дніпропетровська 
Криворiзький 50014 м. Кривий Рiг 
вул. Електрична,1 (056)499-96-80

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

28.04.2018

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

http://www.tec.dp.ua

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

ТОВ "БДО" Бивала Тетяна 
Володимирiвна, 20197074 
ТОВ "БДО" Бивала Тетяна 
Володимирiвна, 20197074

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

За звітний період загальні збори 
не проводились. Перші загальні 
збори ПАТ "Криворізька теплоцен-
траль" проводилися 
26.04.2018 року.

6. Інформація про дивіденди. за звітний період дивіденди не 
виплачувались.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРIЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ”
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“IНФОРМАЦIЙНО-АНАЛIТИЧНА АГЕНЦIЯ 

“СТАТIНФОРМКОНСАЛТИНГ”
Річна інформація емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Iнформацiйно-аналiтична агенцiя 
"Статiнформконсалтинг" , 32422132 
м. Київ Голосiївський 03039 м. Київ 
вул. Голосiївська 044 4942737

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

30.04.2018

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

www.statinform.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БЕНТАМС АУДИТ» , 
40182892 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БЕНТАМС АУДИТ» , 
40182892

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

30.04.2018 
1.Обрання членів лічильної комісії 
позачергових загальних зборів 
ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг» та 
прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.
2.Обрання голови та секретаря 
позачергових загальних зборів 
ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг».
3.Затвердження Звіту правління про 
результати фінансово – господарської 
діяльності товариства за 2017 рік.
4. Затвердження Звіту ревізійної комісії 
за 2017 рік.
5.Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2017 рік.
6.Про розподіл прибутку ПАТ «ІАА 
«Статінформконсалтинг» за підсумка-
ми роботи 2017 року..»

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12617 7118
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3000 2485
Довгострокові фінансові інвестиції 28 28
Запаси 35 33
Сумарна дебіторська заборгованість 2510 3036
Грошові кошти та їх еквіваленти 1965 139
Власний капітал 1462 106
Статутний капітал 870 870
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 586 770
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2004 2102
Поточні зобов'язання і забезпечення 9151 4910
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1.56 0.13

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

1.56 0.13

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 869650 869650
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів. Основні відомості про емітента. 1. 
Повне найменування емітента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», 21519858, вул. Шота Рус-
тавелі, 39/41, м. Київ, 01033, (044)- 2466100. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
27.04.2018 р.. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.apz.org.ua//. 4. Інформація про загальні збори: 
Чер гові загальні збори ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» скликані на 27.04.2017 
року вважаються такими, що не відбулися, у зв'язку з тим, що на момент закін-
чення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства зареєстровано акціонерів з кількістю голосів, що 
становить менше 50% голосів від загальної кількості голосуючих акцій, кворум 
відсутній. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показників Періоди
Звітний на 
31.12.2017
(тис.грн.)

Попередній 
на 31.12.2016 

(тис.грн.)
Усього активів 15711 15745
Основні засоби(за залишковою вартістю) 9114 9127
Довгострокові фінансові інвестиції 31 31
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1728 1749
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 15092 15271
Статутний капітал 27800 27800
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -179 -587
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 619 474
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію -0,00006 -0,0002
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну 
просту акцію

-0,00006 -0,0002

Середньорічна кількість простих акцій (шт) 2780000 2780000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Генеральний директор  К.Литвинюк

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОБЕРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ 

АГРЕГАТIВ»
Річна інформація  

емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний 
код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб  - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Поберезький завод пресових 
агрегатiв», 22184805, 77430 Iвано-
Франкiвська область Тисьменицький 
с.Побережжя Заводська, 3, 
(03436) 40-298

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

27.04.2018

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

http://pzpa.com.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ІФ-АУДИТ», 22196268

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

У звiтному перiодi загальнi збори 
акцiонерiв не проводилися. Рiшення 
про проведення загальних зборiв не 
пiдтримали основнi акцiонери.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ПРАЙД-IНВЕСТ", 
20536406Івано-Франківська, Iвано-
Франкiвська , 76018, Iвано-Франкiвськ, 
вул. Шевченка, 12 (0342)552942 ,

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

30.04.2018

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

http://pride-invest.dekra.if.ua/

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

(044) 4983815
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МIКРО-
СИСТЕМА", 14167502Хмельницька , 
Хмельницький р-н, 29000, м.Хмельниць-
кий, вул.Героїв Майдану, 54 (0382) 700822,

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

25.04.2018

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

http://www.ms.km.ua/about/

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УФIЮК", 32492063, 01103 м. 
Київ Печерський Київ Залiзничне шосе, 47, 
044-233-62-13

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

30.04.2018

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

http://32492063.smida.gov.ua/

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

ІМ. ДУХОВА
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  

за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ ІМ. ДУХОВА; 03771459; 37362, Полтавська обл., Гадяцький 
район, село Веприк; +380535459343

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: dukhova-allc.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Емкон-Аудит», 37153128

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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КАЛИНА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА»; 03772312; 37322, Полтавська обл., Гадяцький 
район, село Книшівка; -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: kalina-allc.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

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

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРПIДшИПНИК", 
13495470, 84500 Донецька область м.
Бахмут вулиця Миру, будинок 6, поверх 3, 
050 368-64-48

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

28.04.2018

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

www.up.pat.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон 
емітента: ПАТ "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "БОГДАН 
МОТОРС", 05808592, 04176, м. Київ, вулиця Електрикiв, буд. 29А  
044 3517462. 2. Дата розкриття річної інформації у інформаційній базі 
даних Комісії: 30.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 
www.bogdan.ua. 4. Найменування аудиторської фірми: ТОВ "АК "Зеллер", 
31867227. 5. Інформація про загальні збори: дата 24.04.2017, кворум 
72.82%. Порядок денний: 1 Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за 2016 рiк. 3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 
4. Звiт Ревiзора за 2016 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора по звiтах та 
балансу Товариства за 2016 рiк. 5. Затвердження результатiв дiяльностi, 
рiчної фiнансової звiтностi, порядку розподiлу прибутку, визначення 
порядку покриття збиткiв та затвердження фiнансового плану на 2017 рiк. 
6. Внесення змiн до статуту Товариства. Затвердження Статуту 
Товариства в новiй редакцiї. 7.Вiдкликання членiв Наглядової ради 
Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства. Встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової 
ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному 
питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. 6. Дивiденди на протязi 
звiтного перiоду не сплачувались.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ВОРОБ’їВСЬКЕ-АГРО»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОРОБ'ЇВСЬКЕ-
АГРО»; 34653904; 16041, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, 
село Лизунівка, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 1; +38067-140-99-78

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: vorobivske-agro-llc.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

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

УКРАїНИ»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНТАЖНИК УКРАЇНИ», 04654448, 
вул. Комсомольська, 137, смт. Баришівка, Баришівський р-н, Київська, 
07500, (04576) 51057

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://04654448.infosite.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-

ти дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акціонерне товариство 
«УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА», 
код за ЄДРПОУ 30446298
39612, Україна, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул.Леонова, 26,  
тел. (0536) 74-34-06

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

27.04.2018

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

www.utnb.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД» 
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД», 30939178, 85300, Донецька 
область, місто Покровськ, вул. Торгi-
ве льна, 106 а, +38 (062) 332-54-33.

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

27.04.2018 р.

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

http://dmz.donetsksteel.com/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
КРЕМЕНЧУЦЬКА 
ВИРОБНИЧО-
ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА 
«КРЕМТЕКС»
код за ЄДРПОУ 00309699, 
39600,Україна, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул.29 Вересня, 11/19, 
(05366) 3-71-01

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

27.04.2018

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

www.kremteks.pat.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«БЕТОН»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акціонерне товариство 
«Бетон», код 30661791
39610, Україна, Полтавська обл.,  
м. Кременчук, вул.Свіштовська, 9,  
тел 0675314072

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

2704.2018

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

www.beton.prat.in.ua

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Днiпропетровський трубний завод», 
05393122, Україна Дніпропетровська обл. Ленiнський р-н 49068 
м. Днiпропетровськ вул.Маяковського, 31, 0567365208

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

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «МОДУЛЬ-АУДИТ», 
38033179

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАїНА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», 00293060, вул. Цемзаводське шосе, 
буд. 3, м. Балаклія, Балаклійський р-н, Харківська область, 64200, УКРАЇ-
НА, (057) 728-34-54; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://eurocement.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН", 
37578988 Харківська , Київський, 61002, 
м. Харкiв, вул. Мироноси цька,46А 
(057)7143207,

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

27.04.2018

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

ic-dolphin.com

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ 
СУРIКОВИЙ ЗАВОД", ЄДРПОУ 
00204607, 50055, Дніпропетровська обл, 
м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201  
тел. (056)404 27 02

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

27.04.2018

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

www.ksz.dp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИРОДНI РЕСУРСИ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРИРОДНI РЕСУРСИ», 33100376, Кловський узвіз, буд. 7 «А», 
м. Київ, Печерський р-н, Київська область, 01021, Україна,  
(044) 490-48-47; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://geo-alliance.com.ua/rus/press.php

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕ-
РЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛО-
НА №1», 00911919 Миколаївська , 
Центральний, 54036, м. Ми ко лаїв, вул. Мiчурiна, 
буд. 2А 0512478795,

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

27.04.2018

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

http://pratspmk1.wordpress.com/

ПРАТ «ОЛВІСС СВ»
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні),
1. ПрАТ «Олвісс СВ»
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії 30 квітня 2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
www.zvit2017.1tk.wse.in.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-

ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності ТОВ «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР» 
(31867227)

5. Загальні збори відбулися 23.04.2018 року. Порядок денний: затвер-
дження річного звіту; розподіл прибутку.

6. Інформація про дивіденди: прийнято рішення дивіденди по резуль-
татам 2017 року не виплачувати.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САТIС", 22963118, 
м. Київ , Голосiївський, 03028, Київ, 
Саперно-Слобiдська, 22, (044)5021038,

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

27.04.2018

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

http://satis.kiev.ua/

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«МОДУЛЬ М»
Річна інформація емітента  

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Модуль М», 05795783, Закарпатська , Ужгородський, 88000, м.Ужгород, 
Баб»яка , 15, 0312656005. 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: modulm.emitents.net.ua

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
ПРАТ «СЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акціонерне товариство 
"Сервісбудматеріали" ЄДРПОУ 
13717171 08154, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. 
Боярка, вул. Ленінградська, буд. 1 
(04598) 40- 27-3

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

28.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

http://13717171.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ», 38769061, Київська обл. 
03150 мiсто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а, (044) 590-51-22

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://38769061.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУшКА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУШКА», 00292942, 
вул. Привокзальна, буд. 2, м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька 
область, 84302, УКРАЇНА, (0626) 42-33-71; 2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії: 28.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://pushka.biz.ua

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХУСТСЬКА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА - №240»

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Хустська пересувна механiзована колона -№240», 01039895, Закарпат-
ська, дв, 90400, м.Хуст, вул.Сливова, 40 (03142)55060. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: hust_pmk-240.emitents.net.ua. 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудит 
Консалт Україна», 35572900. 5. Інформація про загальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство): -, 6. Інфор-
мація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Голова правлiння  Попадинець В. I

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГАЗВИДОБУТОК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Укргазвидобуток», 25635581, 01034 м.Київ вул. Пушкiнська, буд. 7, 
(044) 364-79-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/25635581

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ", 
05391057 Оболонський, 04655, м. 
Київ, вул. Богатирська, 3 (044) 
412-84-10,,

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

27.04.2018

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

http://obolon.ua/ 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИЙ 
СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 
03149949, вул. Набережно-Лугова, 8, м. Київ, Подільський, 04071,  
(044) 417-50-41

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.kssrz.com.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «ЯНІНА», 23540845

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРРАДІОПРИЛАД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Укррадіоприлад», 23519288, Україна Шевченківський р-н, 03113 
м. Київ 53-А, 044 456-22-77

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.urp.co.ua.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА  

КОЛОНА - 43»,
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА-43», 05408199, Смоленська,3А, м. Київ, Солом'янський, Київ-
ська область, 03057, Україна, (04596) 2-50-04. 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 28.04.2018.3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://patpmk43.informs.net.ua/.4.Інформація 
про загальні збори – загальні збори акціонерів не проводились із-за від-
сутності кворуму зборів. 5.Інформація про дивіденди - за результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ТЕХНОПАРК ЛЗТА», 
32326890Львівська , Франкiвський, 
79018, Львiв, вул. Героїв УПА, 72  
(032) 297 71 75,

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

30.04.2018

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

http://www.tpark.lviv.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 03374764, 
УКРАЇНА Вінницька обл. Крижопiльський район р-н 24615 село Городкiвка 
вул.Благовiщенська,103, 04340 24240

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://cukrzavod.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ДЕ ВIЗУ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство Аудиторська фiрма «Де Вiзу», 22917414, Київська обл. 01001 Київ 
Малопiдвальна, буд.10, оф.11, 044-279-00-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 10554", 
05482245Вінницька , Ленiнський, 21036, 
м. Вiнниця, вул. Максимовича, 6 0432 358103,

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

30.04.2018

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

http://vatp10554.at.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВБУДIНВЕСТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВБУДIНВЕСТ», 21507855, 03148 м.Київ вулиця Т.Стро-
кача, будинок 1, +380 (44) 495-27-93

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://kbi.emitents.net.ua/ua/docs

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕ-
ПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ 
- 2", код за ЄДРПОУ 25555644; місцезнахо-
дження: Львівська обл., Кам'янка-Бузький ра-
йон, 80411, смт. Добротвiр, вулиця Промисло-
ва, буд. 2; тел. (03254)31732,

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

29.04.2018

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

http://www.dtek.com/investors_and_partners/
asset/dobrotvorskaya/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВУНIВЕРСАЛ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВУНIВЕРСАЛ», 20571503, 
Київська обл. 08132 м.Вишневе вул.Київська, 21, (04598) 5-29-55

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://kievuniversal.in.ua/
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НАФТОПОЛ УКРАїНА", 
31398633, 43023 Волинська область д/н 
мiсто Луцьк вулиця Карбишева, будинок 
1, 0332770833

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

30.04.2018

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

http://31398633.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«F&C REALTY»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«F&C REALTY», 23496142, вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Печерський, 01103, 
(044) 277-45-28

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 23496142.infosite.com.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМ СТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАш», 25101423 
Донецька обл., 85200, м. Торецьк, провулок 
Новий, буд. 7 (062) 333-69-17

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

30.04.2018

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

http://specvuglemash.pat.ua

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: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БУДIВЕЛЬНА АСОЦIАЦIЯ IНТЕРБУДМОНТАЖ»
2. Код за ЄДРПОУ: 30963768
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вул.Т.Строкача, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 495-27-90, (44) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: ibm@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ibm.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рі-
шення у ході поточної діяльності, а саме: правочинів, учинених товари-
ством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, 
становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними 
останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження на укладан-
ня таких правочинів Голові правління Товариства Петруку Володимиру 
Володимировичу.

Гранична сукупна вартість правочинів: 999000 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 445426 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 224,28%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 95.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 95.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 95.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ 
«ІНТЕРБУДМОНТАЖ» 28.04.2018р.

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

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

2. Голова правлiння  Петрук В.В.
28.04.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«УКРАїНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«КНЯЖА ВІЄННА ІНшУРАНС ГРУП»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з наказом № 623-К від 20.04.2018 р. Шевченко Тетяну Анатоліївну 

було прийнято головним бухгалтером на час відпустки по догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку головного бухгалтера Зубер Світлани 
Олександрівни до дня її фактичного виходу з відпустки. Шевченко Т.А. згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Пакетом акцiй або часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймала посади 
заступника Голови Правління з фінансових питань та головного бухгалтера.

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

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

2. Голова Правління  Грицута Д.О.
27.04.2018
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Коростенський завод хiмiчного машинобудування»
2. Код за ЄДРПОУ 00217679
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б.
Хмельницького, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс 04142 96530 45764
5. Електронна поштова адреса khimmash@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації www.khimmash.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради То-

вариства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 
27.04.2018 р. (Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) припинено повнова-
ження:

- Голови та члена Наглядової ради Тищенка Сергія Петровича, 
який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Голови 
та члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Ущапiвського Андрiя Володимировича, 
який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00004 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них;

- члена Наглядової ради Могильного Романа Геннадійовича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00002 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На 
посадi члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Романової Ірини Валентинівни, яка не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової 
ради перебувала з 28.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Сікорського Андрія Валерійовича, який не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Ромашка Олександра Володимировича, 
який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Тищенко Сергій Петрович обраний 
членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: Голова Спостережної ради  
АТ «Фортуна-банк». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Член Наглядової ради Тищенко Сергій Петро-
вич є представником акціонера – юридичної особи Вікеймер Інвест-
ментс Лимитед (реєстраційний номер 211042), яке володіє 4303197 шт. 
простими іменними акціями Емітента (що складає 95,6266 % статут-
ного капіталу Емітента). Посадова особа є представником акцiонера, 
(не є акцiонером, не є представником групи акцiонерiв, не є незалеж-
ним директором). В зв’язку з необхідністю обрання Голови Наглядової 
ради Тищенко С.П. обраний за рішенням Наглядової ради Товариства 
від 27.04.2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 
27.04.2018 р.) головою Наглядової ради Товариства строком на  
3 роки.

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-

ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Ромашко Олександр Володимиро-
вич обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: АТ «Фортуна-банк» - на-
чальник юридичного управління, ТОВ «Мотив» - заступник директора, 
директор ТОВ «ЮК «Мотив». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Член Наглядової ради Ромашко Олек-
сандр Володимирович є представником акціонера – юридичної особи 
Вікеймер Інвестментс Лимитед (реєстраційний номер 211042), яке во-
лодіє 4303197 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 
95,6266 % статутного капіталу Емітента). Посадова особа є представ-
ником акцiонера, (не є акцiонером, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором). 

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Романова Ірина Валентинівна об-
рана членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обійма-
ла ця особа протягом останніх 5 років: директор з фінансових питань 
ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» .Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Член Наглядової ради Романова 
Ірина Валентинівна є представником акціонера – юридичної особи Ві-
кеймер Інвестментс Лимитед (реєстраційний номер 211042), яке воло-
діє 4303197 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 
95,6266 % статутного капіталу Емітента). Посадова особа є представ-
ником акцiонера, (не є акцiонером, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором). 

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Могильний Роман Геннадійович об-
раний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0.00002 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: менеджер управління 
маркетингу ПАТ «Хіммаш». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором).

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Ущапівський Андрiй Володимиро-
вич обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00004 %. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: юрисконсульт 
ПАТ «Хіммаш». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником 
акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором).

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27.04.2018  р. 
(Протокол № 25 вiд 27.04.2018 р.) Ковальська Ольга Миколаївна об-
рана членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обійма-
ла ця особа протягом останніх 5 років: директор з організаційно-
розпорядчих питань ТОВ «Фактор Енергогруп». Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Член Наглядової 
ради Ковальська Ольга Миколаївна є представником акціонера – юри-
дичної особи Вікеймер Інвестментс Лимитед (реєстраційний номер 
211042), яке володіє 4303197 шт. простими іменними акціями Емітента 
(що складає 95,6266 % статутного капіталу Емітента). Посадова особа 
є представником акцiонера, (не є акцiонером, не є представником гру-
пи акцiонерiв, не є незалежним директором). 

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством. 2. Голова Правлiння Рубан 
Вiктор Анатолiйович 27 квітня 2018 року.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХIМIЧНОГО МАшИНОБУДУВАННЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЗАПОРIЖ ВОГНЕ-
ТРИВ", 00191885 , Запорізька Заводський 
69106 Запорiжжя Пiвнiчне шосе/вулиця Теп-
лична, буд. 22 "Б"/1 (061)2394209

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

27.04.2018

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

www.zaporozhogneupor.com.

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СЛО-
В'ЯНСЬКИЙ МАшИНО-
БУДIВНИЙ ЗАВОД", 
01412377, 84122 Донецька область 
д/в м. Слов'янськ Свiтлодарська 
(Чубаря), 65, (06262)26342

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

27/04/2018

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

http://slavmashzavod.pat.ua

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

АФ "Донаудитконсалт" ТОВ, 
30998764

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 12.04.2017
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 12.04.2017 .Питання, 
запропонованi до розгляду акцiонерами.
<Зазначається перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, ре-
зультати розгляду питань порядку денного.
Порядок денний загальних зборiв 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обран-
ня голови та секретаря загальних зборiв. З. Затвердження регламенту 
роботи зборiв. 4. Про затвердження звiту голови правлiння про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Слов'янський машинобудiвнiй 
завод" за 2016 рiк. 5. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2016 рiк. 
6. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 7. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння, звiту Наглядової 
ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8.Затвердження рiчного звiту ПАТ "СМЗ" 
за 2016 рiк. 9. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 
2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством 
України. 10. Змiна типу Товариства з публiчного на приватне, та приве-
дення всiх документiв Товариства (Статуту, Положень та iнше) у

вiдповiднiсть до дiючого законодавства. 11. Припинення повноважень 
членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради, затвердження 
умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з чле-
нами Наглядової ради. 12. Припинення повноважень членiв правлiння, 
обрання членiв правлiння та голови правлiння, затвердження умов тру-
дових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними; обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Правлiння.13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Вирішили:1.) Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПАТ "СМЗ".2) Об-
рати Головою загальних зборiв ПАТ "СМЗ" Андрiанову О.В., секретарем 
Петрову Н.М. ;3) Затвердили регламент проведення загальних зборiв. 
4) Затвердили звiт голови правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2016 рiк. 5) Затвердили звiт На-
глядової ради за 2016 рiк.6) Затвердили висновки Ревiзiйної комiсiї за 
2016 рiк. 7) Прийняли до уваги звiт голови Правлiння, звiт Наглядової 
ради, висновки Ревiзiйної комiсiї. 8) Затвердили рiчний звiт ПАТ "СМЗ" за 
2016 рiк. 9) Розподілити прибуток за 2016 р. : Резервний фонд - 5%;Фонд 
розвитку виробництва - 85%;Фонд соцiального забезпечення - 10% 
.10) Прийняли рiшення про змiну типу акцiонерного товариства 
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" з публiчного на приватне; 
змiнити найменування Товариства, затвердити у новiй редакцiї Статут 
ПАТ "СМЗ", положення про Наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, 
загальнi збори акцiонерiв. Надати Головi правлiння повноваження на 
внесення змiн до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР та права 
уповноважувати третiх осiб з питань внесення змiн та доповнень до 
вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. 11) Припинити повноважен-
ня членів Наглядової ради:обрати Наглядову раду у складi: Придво-
ров  В.А., Андрiанова С.М., Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.М., 
Затвердити умови трудових договорiв з членами Наглядової ради. Об-
рали особу, уповноважену на пiдписання договорiв.12) Припинити повно-
важення членів Правлiння у складi.Обрати правлiння у складi: Голова - 
Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Редько Н.М., Придворов А.В., 
Марченко О.О.Затвердити умови трудових договорiв з членами 
Правлiння. Обрали особу, уповноважену на пiдписання цих договорiв. 
13) Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення(гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв складає 90 000 тис. грн.) 
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“шАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО”
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 

"Шацьке ремонтно-транспортне пiдприємство",
код ЄДРПОУ 00902576, 44000, Волинська область, Шацький район,  

смт.Шацьк, вул.50 рокiв Перемоги, 6, тел. 03355-29178
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: 00902576.infosite.com.ua

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРСПЕЦТРАНСГАЗ”

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" , 
00157842 Івано-Франківська Долин-
ський 77503 м. Долина Промислова, 3 
+3803477 25310

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

27.04.2018

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

www.ustg.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності

ТОВ "Аудиторська фiрма "Промисло-
ва Аудиторська Спiлка", 33100397 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Промисло-
ва Аудиторська Спiлка", 33100397

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

Чергові збори від 26.04.2018р. про 
затвердження Фінансового звіту 
Товариства за 2017р.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивіден-
дів, грн.

1230987 0 85427 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 85427 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис д/н

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 200884 232624
Основні засоби (за залишковою вартістю) 173685 176318
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11936 7101
Сумарна дебіторська заборгованість 9872 43274
Грошові кошти та їх еквіваленти 4989 3560
Власний капітал 172873 206211
Статутний капітал 82681 82681
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -26713 8787
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 17712 20693
Поточні зобов'язання і забезпечення 10299 5720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

1. ПРАТ «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

163

2. ПАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 127
3. ПАТ CОРТНАСІННЄОВОЧ 96
4. ПРАТ F&C REALTY 114
5. ПРАТ KGS & CO 253
6. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 392
7. ПРАТ АВТОА 382
8. ПРАТ АВТОБАЗА №1 42
9. ПРАТ АВТОБАЗА №1 434
10. ПРАТ АВТОБАЗА №2 250
11. ТОВ АВТОБУДКОМПЛЕКС-К 15
12. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 389
13. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 447
14. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС» 96
15. ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 360
16. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 2361 152
17. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІГРАФКНИГА»
159

18. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТРАНСПОРТНИК»

163

19. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13058 163
20. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 400
21. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 264
22. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 265
23. ПРАТ АГЕНСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ
134

24. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД 173
25. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 132

26. ПАТ АГРЕГАТ 433
27. ПРАТ АГРО РЕСУРС 209
28. ПРАТ АГРО РЕСУРС 444
29. ПАТ АГРОБУД 448
30. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 15
31. ПАТ АГРОБУДТЕХЦЕНТР 159
32. ТОВ АГРО-ЕЛІТА 427
33. ПРАТ АГРОКОМ 74
34. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172
35. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172
36. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 374
37. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 91
38. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 393
39. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 411
40. ПАТ АГРОФІНАНС 434
41. ТОВ АГРОФІРМА «ОРШІВСЬКА» 16
42. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 445
43. ПРАТ АГРОФІРМА НИВА 447
44. ТОВ АГРОФІРМА ОБРІЙ LTD 429
45. ПРАТ АГРОФІРМА ПРОВІСЕНЬ 448
46. ПРАТ АГРОФОРТ 445
47. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 29
48. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 315
49. ПРАТ АЗ «САДА» 423
50. ПРАТ АЗАЛІЯ 384
51. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 147
52. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 39
53. ПАТ АКТЕОН-Ф 447
54. ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ 434
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55. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 145
56. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 147
57. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 153
58. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ» 171
59. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 299
60. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 349
61. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 78
62. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 

ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
467

63. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 
ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

475

64. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 332
65. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 339
66. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 443
67. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 451
68. ПАТ АЛЬФА БАНК 279
69. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15112
405

70. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15112

410

71. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 385
72. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 230
73. ПРАТ АТЕК 152
74. ПРАТ АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 72
75. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» 113
76. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 148
77. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 235
78. ПАТ БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 411
79. ПАТ БАНК ВОСТОК 84
80. ПАТ БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 211
81. ПАТ БАНК СІЧ 138
82. ПАТ БАНК СІЧ 459
83. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 390
84. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 404
85. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 334
86. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 259
87. ПРАТ БЕРТІ 382
88. ПРАТ БЕТОН 110
89. ТОВ БЕТОН КОМПЛЕКС 20
90. ТОВ БЕТОН СЕРВІС 19
91. ПРАТ БІАС 404
92. ПРАТ БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ 446
93. ПРАТ БІЛОВОДСЬКЕ 443
94. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 386
95. ВАТ БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ 435
96. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА 328
97. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №17
195

98. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №17

361

99. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 407
100. ПРАТ БІЛЬШІВЦІ РИБА 446
101. ПРАТ БІОЛІК 449
102. ПРАТ БЛАКИТНА НИВА 162
103. ПАТ БОГДАН МОТОРС 109
104. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 388
105. ПРАТ БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 170
106. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 438
107. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР 445
108. ВАТ БОЛЕХІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 446
109. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 302
110. ВАТ БОРИСЛАВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 446
111. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530
164

112. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 162
113. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
158

114. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 41
115. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 435
116. ПРАТ БРИКЕТ 134
117. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 449
118. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 444
119. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 114
120. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 448
121. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 36
122. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 171
123. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ГАЗИФІКАЦІЇ
208

124. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

355

125. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

435

126. ПРАТ БУДМЕТАЛ 488
127. ПРАТ БУРГУНСЬКЕ 423
128. ПАТ БУЧАЧГАЗ 324
129. ПРАТ БЦ НИВКИ 311
130. ПРАТ ВАЛЕКС 171
131. ПРАТ ВАРТОНС 20
132. ПРАТ ВАТ КАЛИНА 446

133. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 320
134. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 401
135. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 471
136. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 473
137. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА 
207

138. ПРАТ ВЕСНА 96
139. ПРАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 388
140. ТОВ ВЕСТ ОЙЛ ГРУП 478
141. ПРАТ ВЕСТА 167
142. ПРАТ ВЕСТІНТРО 128
143. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
152

144. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ

158

145. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 167
146. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 234
147. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 318
148. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 149
149. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

450

150. ПАТ ВІЕСБАНК 456
151. ПРАТ ВІКТОРІЯ 450
152. ПРАТ ВІКТОРІЯ - 1 150
153. ТОВ ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО 47
154. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 391
155. ПРАТ ВІММ БІЛЛЬ ДАНН УКРАЇНА 438
156. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 385
157. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 390
158. ПРАТ ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ 449
159. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 385
160. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 387
161. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 329
162. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10554 113
163. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 262
164. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574 476
165. ПАТ ВІНТЕР 297
166. ПАТ ВІТАМІНИ 58
167. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
168. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
169. ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» 167
170. ПАТ ВНДІАЕН 34
171. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 362
172. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 46
173. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 56
174. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 85
175. ТОВ ВОРОБ’ЇВСЬКЕ-АГРО 109
176. ПАТ ВТОРЕС 158
177. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 52
178. ПРАТ ВТПХВ ЯРОСЛАВНА 200
179. ПАТ ВТФ «ЛАСОЩІ» 170
180. ПАТ ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ЛУГАНСЬКГАЗ 294
181. ПРАТ ГАЗТЕК 215
182. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 103
183. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 323
184. ПРАТ ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС 376
185. ПРАТ ГАЛАН 380
186. ПРАТ ГАЛИЦЬКА 446
187. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 168
188. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 177
189. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
190. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
191. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 355
192. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 437
193. ЗАТ ГАЛИЧИНА ТУР 438
194. ТЗОВ ГАЛКА ЛТД 170
195. ПАТ ГІПСОВИК 436
196. ПРАТ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ 164
197. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 5
198. ВАТ ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР 437
199. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 431
200. ПАРТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 438
201. ПАТ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД 436
202. ПАТ ГОНГ 106
203. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА» 137
204. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 223
205. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
206. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
207. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 21
208. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 24
209. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 6
210. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 8
211. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 11
212. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 27
213. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 392
214. ВАТ ГОРОДОЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 438
215. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 438
216. ПАТ ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ 444
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217. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 105
218. ПРАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 268
219. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 181
220. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 439
221. ПАТ ДАКОР ВЕСТ 214
222. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РТП 374
223. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 9
224. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 19
225. ПРАТ ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І 

КОНСТРУКЦІЙ
158

226. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 166
227. ПРАТ ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 447
228. ПАТ ДАШКІВЦІ 218
229. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 233
230. ПРАТ ДЕВОН 321
231. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 253
232. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 137
233. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

УКРАЇНИ
455

234. ПАТ ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

136

235. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД 

234

236. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД 

258

237. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 205
238. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 208
239. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 318
240. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 321
241. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 326
242. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 408
243. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 409
244. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 422
245. ПРАТ ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ 439
246. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 312
247. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 400
248. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
249. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
250. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 357
251. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 110
252. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 228
253. ПРАТ ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2 113
254. ПРАТ ДОЛИНАНАФТОМАШРЕМОНТ 171
255. ПРАТ ДОЛИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13541
103

256. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 274
257. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 309
258. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 105
259. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3 448
260. ПАТ ДОМОБУДІВНИК 442
261. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 68
262. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 333
263. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 351
264. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 20
265. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 268
266. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 110
267. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
442

268. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 24655

171

269. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 308
270. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 32
271. ПРАТ ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ 448
272. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 196
273. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 132
274. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 133
275. ТОВ ЕГРЕС- АГРО 486
276. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 485
277. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 250
278. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 251
279. ПРАТ ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ 20
280. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 221
281. ПРАТ ЕЛЕКОН 438
282. ПРАТ ЕЛЕКТРО 166
283. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
376

284. ВАТ ЕЛЕКТРООСНАСТКА 485
285. ПРАТ ЕЛТІК 256
286. ПРАТ ЕЛТІК 259
287. ПРАТ ЕЛТІК 259
288. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 9
289. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 112
290. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 266
291. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 254
292. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 455
293. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 35
294. ПАТ ЕНКО 212
295. ПРАТ ЕНРАН 431
296. ПРАТ ЕПОС 438

297. ПРАТ ЕПОС2011 261
298. ПРАТ ЕРА 439
299. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 394
300. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 150
301. ПРАТ ЄВРОКАР 37
302. ПРАТ ЄВРОКАР 346
303. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 213
304. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 483
305. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ 40
306. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 111
307. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 204
308. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 18
309. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 21
310. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 408
311. ТОВ ЖБК ВАШ ДІМ 356
312. ПАТ ЖИВИЦЯ 425
313. ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 143
314. ПРАТ ЖИТЛОБУД 151
315. ПАТ ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ 425
316. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 149
317. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 42
318. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 59
319. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №19 427
320. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 231
321. ПРАТ ЖМІЇВСЬКЕ 439
322. ПАТ ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ 425
323. ПРАТ ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБІНАТ 445
324. ПАТ ЖОРНИЩЕ 389
325. ПАТ ЖОРНИЩЕ 396
326. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 44
327. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 409
328. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 161
329. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 271
330. ПРАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 135
331. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
332. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
333. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 51
334. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 62
335. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 69
336. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 362
337. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 373
338. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 82
339. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 104
340. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 13
341. ТОВ ЗАВОД ГАЛИЧИНА 478
342. ПРАТ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» 92
343. ПАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 308
344. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 104
345. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 326
346. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 174
347. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ 

КОВАЛЬСЬКОЇ
22

348. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ 388
349. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 476
350. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 382
351. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 384
352. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 394
353. ПАТ ЗАВОД СИТАЛ 345
354. ПРАТ ЗАКАРПАТАВТОТРАНС 234
355. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ -АВТО 175
356. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 116
357. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 463
358. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 479
359. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 71
360. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГАРАНТ» 389
361. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
362. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
363. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 276
364. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 381
365. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
255

366. ПРАТ ЗАХІДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ 445
367. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 

«ІСКРА»
73

368. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

74

369. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

79

370. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

98

371. ПРАТ ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО 171
372. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 445
373. ПРАТ ЗЗБК №1 378
374. ПРАТ ЗЗБК №1 386
375. ПРАТ ЗІМОНТ 444
376. ПРАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЯН» 422
377. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 152
378. ПАРТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 221
379. ВАТ ЗОЛОЧІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 439
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380. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬ-АВТО 324
381. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» 38
382. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 129
383. ПАРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 348
384. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 309
385. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЛОВПОСТАЧ 433
386. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 171
387. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 174
388. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 411
389. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 412
390. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 413
391. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 416
392. ВАТ ІМ. КАЛІНІНА 275
393. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 203
394. ПАТ ІМ. ЩОРСА 354
395. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 423
396. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 424
397. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 443
398. ПРАТ ІММОБІЛЄ 253
399. ПРАТ ІМПЕКС-ПРОЕКТ 162
400. ТОВ ІНВЕСТКРЕДИТ 432
401. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» 163
402. ПРАТ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 73
403. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 73
404. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 427
405. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 437
406. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 75
407. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 81
408. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 83
409. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 162
410. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17439 392
411. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 13
412. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 149
413. ПАТ КАЛУШАВТОТРАНС 169
414. ПРАТ КАМЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 152
415. ПРАТ КАНІВ-ДНІПРОБУД 150
416. ПРАТ КАНІВУД 439
417. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 92
418. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 47
419. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 482
420. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 483
421. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 468
422. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 470
423. ПРАТ КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН 450
424. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 126
425. ПАТ КЕРАМІК 431
426. ПАТ КЗВВ 344
427. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 113
428. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 205
429. ПРАТ КИЇВБУДКОМ 130
430. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 40
431. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 426
432. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 335
433. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 130
434. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 132
435. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 166
436. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 446
437. ПАРТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 302
438. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 144
439. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 272
440. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 432
441. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 25
442. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 29
443. ПРАТ КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КОРТОНАЖНА ФАБРИКА 236
444. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054 161
445. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИЛАДБУДМОНТАЖ 
478

446. ПАТ КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ 43
447. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
5

448. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

28

449. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

274

450. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

275

451. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 

35

452. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АНАЛІТПРИЛАД 196
453. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 177
454. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»
175

455. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 206
456. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 426
457. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 432
458. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 134
459. ПАТ КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД 
112

460. ПРАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 113

461. ПАТ КИЇВХЛІБ 60
462. ПРАТ КИЇВХЛІБ 485
463. ПАТ КІБЕР 41
464. ПРАТ КІЛЬЦЕ 323
465. ПРАТ КІЛЬЦЕ 482
466. ПРАТ КІНОТЕТЕХПРОМ 440
467. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 43
468. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 265
469. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 267
470. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 93
471. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 86
472. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

96

473. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 106
474. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №63 436
475. ПАТ КОЗАРОВИЦЬКЕ 125
476. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10514 
480

477. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП 440
478. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 149
479. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 210
480. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
481. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
482. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
483. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
484. ПАТ КОММУНТРАНС 480
485. ПАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ 198
486. АТ КОМПАНІЯ КАТРАН 134
487. ПРАТ КОМПЛЕКС ДРУЖБА 478
488. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 22
489. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 271
490. ПРАТ КОНВЕЄР 440
491. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 36
492. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 200
493. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 283
494. ПАТ КОННЕКТОР 90
495. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 482
496. ПРАТ КОНТУР 440
497. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 87
498. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 304
499. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
167

500. ПРАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 440
501. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА РІЙАГРОПРОМТЕХНІКА 440
502. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
54

503. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

203

504. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 38
505. ПАТ КОРОСТИШІВ РАЙАГРОХІМ 236
506. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ АТП 11842 236
507. ПРАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
256

508. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 170
509. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 134
510. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11409
383

511. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11409

383

512. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 89
513. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 94
514. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 
55

515. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 

63

516. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУШКА 112
517. ПРАТ КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ 21
518. ПРАТ КРАСУНЯ 150
519. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 

«КРЕМТЕКС»
110

520. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«КРЕМТЕКС»

197

521. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«КРЕМТЕКС»

319

522. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 457
523. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 460
524. ПРАТ КРЕМІНЬ 388
525. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 82
526. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 71
527. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
75

528. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 111
529. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 113
530. ПРАТ КРИМСЬКА СК 440
531. ПРАТ КРОКУРС 440
532. ПРАТ КСІБЕКС 165
533. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 376
534. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» 5
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535. ПРАТ КУА АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 447
536. ПАТ КУЛИКІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 426
537. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 240
538. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 88
539. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 116
540. ПАТ ЛАКТІС 298
541. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 28
542. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 29
543. ПРАТ ЛЕБІДЬ 198
544. ПАТ ЛЕГМАШ 305
545. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 163
546. ПАТ ЛЕКС 128
547. ПРАТ ЛЕОКОН 155
548. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 17
549. ПАТ ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
151

550. ПРАТ ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 128
551. ПРАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ» 83
552. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
553. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
554. ПРАТ ЛУГАНСЬК-АВТО 306
555. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЄКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ УКРАІНИ 
«ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»

90

556. ПАТ ЛУГИНСЬКА РАПТ 310
557. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 70
558. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 306
559. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 254
560. ЗАТ ЛЬВІВМІСЬКБУД 236
561. ВАТ ЛЬВІВПОКІЗОЛ 181
562. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 401
563. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА АТЛАС 448
564. ТОВ ЛЬВІВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 484
565. ПАРТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП АГРОТРАНССЕРВІС 447
566. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 237
567. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 236
568. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1 476
569. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 476
570. ПАРТ ЛЬОНОКОМБІНАТ СТАРОСАМБІРСЬКИЙ 236
571. ПАТ МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ 268
572. ПРАТ МАКІЇВКОКС 137
573. ПРАТ МАКІЇВКОКС 232
574. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 39
575. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 33
576. ПРАТ МАКО ХОЛДІНГ 478
577. ПРАТ МАКРОХІМ 162
578. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 77
579. ПРАТ МАРИНСЕРВИС 480
580. ПРАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 430
581. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ (У ТОВ) 16
582. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №4
406

583. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

412

584. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

421

585. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ «РЕФМА»

391

586. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 381
587. ПАТ МЕНААГРОПОСТАЧ 44
588. ПАТ МЕНСЬКЕ АТОПІДПРИЄМСТВО 17442 237
589. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕНІЙ СПРАВІ В 

ТВАРИННИЦТВІ
361

590. ПРАТ МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ 142
591. ПРАТ МЕТЛАЙФ 465
592. ПРАТ МЕХБУДСЕРВІС 238
593. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 391
594. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 395
595. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 301
596. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 327
597. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 483
598. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ КАЛИНКА 439
599. ПАТ МИРНИЙ 413
600. ПАТ МИРНИЙ 414
601. ПАТ МИРНИЙ 415
602. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ 162
603. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ 172
604. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243 287
605. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 

КОМБІКОРМІВ
288

606. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 
КОМБІКОРМІВ

331

607. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 189
608. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 286
609. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«УРГА»
92

610. ПРАТ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 236
611. ПАРТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
362

612. ПРАТ МІКРОСИСТЕМА 108
613. ПРАТ МІРАКОМ УКРАЇНА 252
614. ПАТ МІСТО БАНК 260
615. ПРАТ МІСЬКДОВІДКА 254
616. ПРАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 164
617. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 382
618. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 80
619. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 88
620. ПРАТ МОДУЛЬ М 111
621. ПРАТ МОНОЛІТ 393
622. ПАТ МОНТАЖНИК УКРАЇНИ 110
623. ПАСТ НАДІЯ 95
624. ДП  НАЕК ЕНЕРГОАТОМ 480
625. ПРАТ НАУКА-СПОРТ 237
626. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 390
627. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
5

628. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» 

114

629. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АРГОН 449
630. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГАММА 449
631. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
94

632. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ АКАДЕМІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

251

633. ПРАТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ» 400
634. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 7
635. ПАТ НАФТОВИК 169
636. ПАТ НАФТОВИК 175
637. ПАТ НАФТОВИК 176
638. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 255
639. ПРАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 114
640. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 

ЗАВОД»
473

641. ПАТ НВЦ»БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ЗАВОД»

472

642. ПАТ НДІ ПНТД ВЕКТОР 159
643. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 163
644. ПРАТ НИВА-ПЛЮС 388
645. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
46

646. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 249
647. ПАТ НІКОНД 424
648. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 80
649. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 472
650. ПРАТ НОВЕ ЖИТТЯ 443
651. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН 27
652. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13545
103

653. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 93
654. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 101
655. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 476
656. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР’ЄР 401
657. ПАТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 127
658. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 160
659. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 395
660. ПАТ ОБЛПАЛИВО 168
661. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 37
662. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 207
663. ПРАТ ОБОД 424
664. ПРАТ ОБОЛОНЬ 112
665. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 293
666. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 305
667. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 237
668. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 407
669. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 417
670. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 446
671. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 228
672. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 263
673. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ
416

674. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

417

675. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

418

676. ПРАТ ОЖИДІВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ 236
677. ПРАТ ОКТЯБРЬ 444
678. ПРАТ ОЛВІСС СВ 111
679. ПРАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 165
680. ТОВ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР 15
681. ПАТ ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 258
682. ВАТ ОРІАНА 33
683. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 445
684. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 182
685. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 307
686. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 359
687. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 28
688. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 329
689. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 74
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690. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 76
691. ПРАТ ПАСАЖ ТЕАТРАЛЬНИЙ 237
692. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 91
693. ПРАТ ПЕРЕМОГА 182
694. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 85
695. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
696. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
697. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9 481
698. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508 128
699. ПРАТ ПЕРУКАРНЯ МАЛЬВА 152
700. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 432
701. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 136
702. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 420
703. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 25
704. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 325
705. ПРАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 237
706. ПАТ ПІДВОДТРУБПРОВІД 359
707. ПРАТ ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 293
708. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 84
709. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПОСТАЧ 384
710. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 173
711. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ, ФАРБУВАННЯ 

ОДЯГУ ТА ОБРОБКИ ХУТРА «ОКСАМИТ»
164

712. ПРАТ ПІК 202
713. ПРАТ ПІК 235
714. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 131
715. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 269
716. ПРАТ ПІСІБІ РАДІОЗАВОД 237
717. ПРАТ ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА 358
718. ПРАТ ПЛАТИ 136
719. ПРАТ ПЛЕЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ 226
720. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 197
721. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 424
722. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 405
723. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 405
724. ПАТ ПМК 37 89
725. ПАТ ПМК 37 94
726. ПРАТ ПМК 43 113
727. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 128
728. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ»
137

729. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

144

730. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

146

731. ПРАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 

476

732. ПАТ ПОБЕРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ АГРЕГАТІВ 72
733. СВАТ ПОДІЛЛЯ 4
734. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 398
735. ПАТ ПОЛІСЯНКА 178
736. ПАТ ПОЛІСЯНКА 358
737. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 465
738. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 250
739. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
740. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
741. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5
742. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23
743. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 270
744. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 273
745. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 20
746. ПРАТ ПОТУТОРСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД 4
747. АТ ПРАВЕКС БАНК 330
748. ПРАТ ПРАГА-АВТО 312
749. ПРАТ ПРАЙД-ІНВЕСТ 87
750. ПРАТ ПРАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» 443
751. ПРАТ ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ 165
752. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 
449

753. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

428

754. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
УКРГАЗВИДОБУТОК 

428

755. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 397
756. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 428
757. ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 111
758. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» 412
759. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» 414
760. ПРАТ ПРІОКОМ 255
761. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 18 20
762. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 449
763. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ ПОДІЛЛЯ 26
764. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

«ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

158

765. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 361
766. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 448
767. ВАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СХІД» 164

768. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

769. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

770. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 204
771. ПРАТ ПРОМЗАПАЛ 414
772. ПРАТ ПРОМИСЛОВА ГРУПА АГАТ 450
773. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК КИЇВЩИНА 449
774. ПРАТ ПРОМІНВЕСТГРУП-1 165
775. ПАТ ПРОМІНВЕСТИЦІЇ 358
776. ПРАТ ПРОМО ГРУП 397
777. ПРАТ ПРОМСАНТЕХНІКА 201
778. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА» 252
779. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 354
780. ПРАТ РАДОСИНЬ 356
781. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 444
782. ПРАТ РАЙЗ-МАКСИМКО 444
783. ТОВ РАЙЗ-ПРИКАРПАТТЯ 486
784. ПРАТ РАМБУРС 164
785. ПРАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 162
786. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
360

787. ПРАТ РБУ-3 423
788. ПРАТ РБУ-3 423
789. ПАТ РВС БАНК 457
790. ПАТ РВС БАНК 464
791. ПАТ РВС БАНК 474
792. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 96
793. ПРАТ РЕМАНЕНТ 26
794. ПРАТ РЕМОНТНИК 382
795. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
796. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
797. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
798. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
799. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

«СТОЛИЧНИЙ»
463

800. АТ РИТМ 235
801. АТ РИТМ 310
802. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 465
803. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 479
804. ПРАТ РІВНЕВТОРМЕТ 355
805. ПРАТ РІВНЕНАФТОБАЗА 443
806. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 251
807. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 252
808. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 80
809. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 80
810. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 104
811. ПРАТ РОГАТИНАВТО 170
812. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
226

813. ТОВ РОЗТОЦЬКЕ 486
814. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА» 176
815. ПРАТ РОСАВА 355
816. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 297
817. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 466
818. АТ РУР ГРУП С.А. 442
819. ПРАТ САНТІМА 481
820. ПРАТ САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 352
821. ТОВ СВАРОГ-ДНІСТЕР 15
822. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 105
823. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 253
824. ПРАТ СЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 112
825. ПАРТ СЕТВІК 430
826. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 431
827. ПРАТ СИСТЕМА 427
828. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 16
829. ПАТ СІЛЬГОСПХІМІЯ 168
830. ВАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СОКІЛЕЦЬ 
443

831. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА

233

832. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ

486

833. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС - ПЛЮС

486

834. ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. ДУХОВА

109

835. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛИНА

109

836. ЗАТ СІНЕТ 481
837. ПАРТ СК АВТОРИТЕТ 447
838. ПРАТ СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 447
839. ТОВ СК-АГРО 142
840. АТ СКМ 424
841. ПРАТ СКОЛІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 206
842. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 384
843. ПАТ СЛОВВАЖМАШ 433
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844. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 232
845. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 116
846. ПРАТ СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17452
388

847. ПРАТ СПЕЦБУДМАШ 481
848. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА КОЛОНА №3 231
849. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №1 
111

850. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №1

264

851. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №30

154

852. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ

374

853. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

319

854. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

330

855. ПРАТ СПІВДРУЖНІСТЬ ПРОГРЕС 237
856. ПРАТ СРІБНИЦЯ 485
857. ТОВ СТАНДАРТ - АГРО 209
858. ПРАТ СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 443
859. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 379
860. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 380
861. ПРАТ СТАРОСАМБРІВСЬКИЙ КАР'ЄР 430
862. ПРАТ СТАРТ 350
863. ПРАТ СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ 72
864. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІМІНЕРАЛ
320

865. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
М.КИЄВА

141

866. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
М.КИЄВА

142

867. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 392
868. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 268
869. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 402
870. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 45
871. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 64
872. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 125
873. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ» 253
874. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 128
875. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 128
876. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ» 154
877. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС 450
878. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 111
879. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНГРУП 450
880. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 223
881. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 429
882. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ САТІС 111
883. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 234
884. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 484
885. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ
202

886. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ

284

887. ПРАТ СУМИГАЗМАШ 238
888. ПРАТ СУМИ-ЛАДА 20
889. ПАТ СУМИХІМПРОМ 455
890. ПАТ СУМИХІМПРОМ 458
891. ПРАТ СУМСЬКА АВТОБАЗА №1 5
892. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 179
893. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 362
894. ПРАТ СХІД 2 356
895. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 95
896. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 116
897. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 87
898. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 89
899. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 95
900. ПАТ ТАСКОМБАНК 65
901. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №15143
421

902. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
903. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
904. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 257
905. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 258
906. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 238
907. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 18
908. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 445
909. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 147
910. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 19
911. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 14
912. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 18
913. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
914. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
915. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬ-ПЛЕМПОСТАЧ 4
916. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 375
917. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
154

918. ПРАТ ТЕХЕНЕРГО 238

919. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 14
920. ПРАТ ТЕХНІЧНО-ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЕЛЕКТРОНІКА» 161
921. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» 364
922. ТОВ ТЕХНОПАРК ЛЗТА 113
923. ПРАТ ТЕХНОРЕСУРС 159
924. ПАТ ТОВСТЕНСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 4
925. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР» 165
926. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР «МАТРИЦЯ» 171
927. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
928. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
929. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
930. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 7
931. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 9
932. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРЛЕГСИРОВИНА» 155
933. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 80
934. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 82
935. ПРАТ ТОРГСЕРВІС 45
936. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 416
937. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБОТКА 314
938. ПРАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 18
939. ПАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 

КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА»
133

940. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 34
941. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАХІДУКРТРАНС»
168

942. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«ЗАХІДУКРТРАНС»

169

943. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 341
944. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 129
945. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 1 429
946. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 295
947. АТ ТРОТТОЛА 481
948. ЗАТ ТС 238
949. ПРАТ ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЙТІ-ТУР» 394
950. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 165
951. ПРАТ УВТК 327
952. ПРАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 300
953. ПРАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 478
954. ПРАТ УКПОСТАЧ 397
955. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 104
956. ПРАТ УКРАГРОТЕХНІКА 161
957. СПАТ УКРАЇНА 377
958. СПАТ УКРАЇНА 421
959. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 50
960. ПРАТ УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН 481
961. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 303
962. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 313
963. ПАРТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 322
964. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
965. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
966. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
233

967. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 132
968. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 397
969. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 374
970. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП»
114

971. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 162
972. ПАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»
98

973. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ

486

974. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

360

975. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 250
976. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
394

977. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 353
978. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 482
979. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 112
980. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 235
981. ПРАТ УКРГАЗ-ЕНЕРГО 465
982. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУД 357
983. ТОВ УКРІНВЕСТХОЛДИНГ 250
984. ПРАТ УКР-ЛАН 331
985. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 10
986. ПАТ УКРМЕДПРОМ 141
987. ПАТ УКРНАФТА 356
988. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 430
989. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 109
990. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 96
991. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 98
992. ПРАТ УКРРАДІОПРИЛАД 112
993. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 5
994. ПАТ УКРСОЦБАНК 31
995. ТОВ УКРСОЦБУД 201
996. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 117
997. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 469

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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та фон до во го рин ку 
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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
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КВ №192059005 ПР 
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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 
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Під пи са но до дру ку
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998. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 259
999. ПРАТ УКРТОРГБУД 397
1000. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 110
1001. ПАТ УКРФАРМА 12
1002. ПАТ УМАНСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
152

1003. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 154
1004. ПРАТ УНАВСЬКЕ 444
1005. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 216
1006. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 141
1007. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 143
1008. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 7
1009. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 9
1010. ПАТ УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 428
1011. ПРАТ УФІЮК 109
1012. ПРАТ ФАБРИКА ЕДЕЛЬВЕЙС 481
1013. ПАТ ФАБРИКА ПРУТ 107
1014. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 484
1015. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 377
1016. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 422
1017. ПАТ ФАРМАК 183
1018. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 274
1019. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 107
1020. ПРАТ ФАРУС 238
1021. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 106
1022. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА 439
1023. ПАРТ ФІРМА НАФТАГАЗБУД 238
1024. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 73
1025. ТОВ ФОЗЗІ-ФУД 5
1026. ПРАТ ФОРА РІТЕЙЛ 20
1027. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 179
1028. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 180
1029. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 401
1030. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 102
1031. ПАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦІПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 99
1032. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 100
1033. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 101
1034. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 102
1035. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16355
393

1036. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 16355

394

1037. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО №16327

108

1038. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

87

1039. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 382
1040. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 97
1041. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 99
1042. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
103

1043. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 99
1044. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 99
1045. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 22
1046. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 254
1047. ПРАТ ХАРЧОВИК 410
1048. ПРАТ ХАРЧОВИК 415
1049. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 423
1050. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 30
1051. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 92
1052. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 317
1053. ПАТ ХОЛОДОКОМБІНАТ №3 165
1054. ПРАТ ХРБУ МЖГ 424
1055. ПАТ ХУСТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -№240 112

1056. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 74
1057. ПРАТ ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 238
1058. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК» 165
1059. ПАТ ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 357
1060. ПРАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
394

1061. ВАТ ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ 151
1062. ПРАТ ЧЕРКАСИСТАЛЬ 150
1063. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» 153
1064. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17154 153
1065. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ МОНТАЖНО-

ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
429

1066. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 156
1067. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 155
1068. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КХП 88
1069. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 107
1070. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 108
1071. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 108
1072. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 107
1073. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 180
1074. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 307
1075. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 314
1076. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 322
1077. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОДОРСЕРВІС 392
1078. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 395
1079. ПРАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 325
1080. ПРАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 392
1081. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 313
1082. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 359
1083. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

«М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»
392

1084. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АТП-17454 481
1085. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 392
1086. ПРАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 354
1087. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №3
153

1088. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 477
1089. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 92
1090. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 188
1091. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 232
1092. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 48
1093. ПРАТ ШАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 117
1094. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 178
1095. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15167 375
1096. ПАТ ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК 281
1097. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 378
1098. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 379
1099. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 380
1100. ПРАТ ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 231
1101. ПРАТ ЮНІКОМ 360
1102. ПРАТ ЮНІСТЬ 164
1103. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 380
1104. ПРАТ ЯВА 361
1105. ПАТ ЯВІР 485
1106. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 75
1107. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 76
1108. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 77
1109. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС 133
1110. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 328
1111. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 448
1112. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1113. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1114. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 100
1115. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 2

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:


