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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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу 
V Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002317623 щодо внесен-
ня 11.03.2013 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «КОРН-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 32820724) 
за судовим рішенням Господарського суду Дніпропетров-
ської області про припинення юридичної особи у зв’язку 
з визнанням її банкрутом, 14.02.2013, 14.02.2013, 
29/5005/4650/2012, та інформації, отриманої від ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» листом від 01.03.2017 
№359/03 (вх. від 03.03.2017 №6171), скасовано реєстра-
цію випуску облігацій тов «Корн-ІнвеСт» (код за 
ЄДРПОУ 32820724) серії А. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «КОРН-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 

32820724) серії А від 07.07.2005 №139/2/05, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №219-Кф-С-о від 27 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу 
V Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002317831 щодо внесен-
ня 02.03.2012 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «ІМПУЛЬС» (код за ЄДРПОУ 32709452) за 
судовим рішенням Господарського суду міста Києва про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, 16.02.2012, 16.02.2012, 50/164-б, та інформа-
ції, отриманої від ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 
№6171), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «ІмпУлЬС» (код за ЄДРПОУ 32709452) серії А. Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ІМ-
ПУЛЬС» (код за ЄДРПОУ 32709452) серії А від 07.08.2007 
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№438/2/07, видане 30.08.2007 Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 220-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу 
V Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002318559 щодо внесен-
ня 05.08.2014 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «БАХМАЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗА-
ВОД» (код за ЄДРПОУ 33983022) за судовим рішенням 
Господарського суду Чернігівської області про припинен-
ня юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
31.07.2014, 31.07.2014, 5028/9/122б/56б/2011, та інфор-
мації, отриманої від ПАТ «Національний депозитарій 
України» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 
03.03.2017 №6171), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій тов «БаХмацЬКий маШиноБУдІвелЬний 
Завод» (код за ЄДРПОУ 33983022) серії А. Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «БАХ-
МАЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код за 
ЄДРПОУ 33983022) серії А від 14.02.2008 №167/2/08-Т, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 221-Кф-Ст-о 
від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002318632 щодо внесен-
ня 21.01.2015 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «АВІТО ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 34229576) 
за судовим рішенням Господарського суду Дніпропетров-
ської області про припинення юридичної особи у зв’язку 
з визнанням її банкрутом, 30.12.2014, 38/5005/13184/2011, 
та інформації, отриманої від ПАТ «Національний депози-
тарій України» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 
03.03.2017 №6171), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій тов «авІто днІпро» (код за ЄДРПОУ 34229576). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «АВІТО 
ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 34229576) від 16.10.2007 
№01/04/2/07, видане 21.12.2007 Дніпропетровським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 222-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002317918 щодо внесен-
ня 19.10.2012 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «МАКСБЕТ» (код за ЄДРПОУ 31865429) за 
судовим рішенням Господарського суду міста Києва про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, 09.10.2012, 19.10.2012, 50/107-б, та інформа-
ції, отриманої від ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 
№6171), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «маКСБет» (код за ЄДРПОУ 31865429) серії а. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «МАК-
СБЕТ» (код за ЄДРПОУ 31865429) серії А від 11.10.2007 
№691/2/07, видане 06.03.2008 Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 236-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002317918 щодо внесен-
ня 19.10.2012 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «МАКСБЕТ» (код за ЄДРПОУ 31865429) за 
судовим рішенням Господарського суду міста Києва про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, 09.10.2012, 19.10.2012, 50/107-б, та інформа-
ції, отриманої від ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 03.03.2017 
№6171), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «маКСБет» (код за ЄДРПОУ 31865429) серії в. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «МАК-
СБЕТ» (код за ЄДРПОУ 31865429) серії В від 11.10.2007 
№692/2/07, видане 17.04.2008 Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 237-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
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ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002318019 щодо внесен-
ня 30.03.2015 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «МІСТ ЕКСПРЕС» (код за ЄДРПОУ 34857447) 
за судовим рішенням Господарського суду Львівської об-
ласті про припинення юридичної особи у зв’язку з визна-
нням її банкрутом, 03.03.2015, 03.03.2015, 5015/1201/11, 
та інформації, отриманої від ПАТ «Національний депози-
тарій України» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 
03.03.2017 №6171), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій тов «мІСт еКСпреС» (код за ЄДРПОУ 34857447) 
серії а. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій ТОВ «МІСТ ЕКСПРЕС» (код за ЄДРПОУ 34857447) 
серії А від 19.10.2007 №806/2/07-Т, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 235-Кф-Ст-о від 27 березня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу 
V Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002318600 щодо внесен-
ня 25.09.2013 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «КАРБОН» (код за ЄДРПОУ 31086879) за 
судовим рішенням Господарського суду міста Києва про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, 16.09.2013, 16.09.2013, 5011-24/11608-46/541, 
та інформації, отриманої від ПАТ «Національний депози-
тарій України» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 
03.03.2017 №6171). Скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій тов «КарБон» (код за ЄДРПОУ 31086879) серії а. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «КАР-
БОН» (код за ЄДРПОУ 31086879) серії А від 09.11.2005 
№350/2/05, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 238-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу 
V Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-

приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2017 №1002318600 щодо внесен-
ня 25.09.2013 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «КАРБОН» (код за ЄДРПОУ 31086879) за 
судовим рішенням Господарського суду міста Києва про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, 16.09.2013, 16.09.2013, 5011-24/11608-46/541, 
та інформації, отриманої від ПАТ «Національний депози-
тарій України» листом від 01.03.2017 №359/03 (вх. від 
03.03.2017 №6171), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій тов «КарБон» (код за ЄДРПОУ 31086879) серії в. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «КАР-
БОН» (код за ЄДРПОУ 31086879) серії В від 21.12.2006 
№804/2/06, видане 12.03.2007 Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 239-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 14.03.2017 №1002314347 про припинення 
15.07.2016 за судовим рішенням ПАТ «Любомирський 
вапняно-силікатний завод» (код за ЄДРПОУ - 05467240) 
(за рішенням Господарського суду Рівненської області 
Справа №918/211/15 від 23.06.2016 про припинення 
юридичної особи у зв’язку із визнанням її банкрутом), ін-
формації отриманої від ПАТ «НДУ» листом від 01.03.17 
№359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «любомирський вапняно-
силікатний завод» (код за ЄДРПОУ - 05467240). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Любомирський 
вапняно-силікатний завод» від 24.06.2010 року 
№21/17/1/10, видане 08.11.2011 Рівненським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№133-Кф-С-а від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
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Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 14.03.2017 №1002314440 про припинення 
06.11.2015 за судовим рішенням ВАТ «Облпаливо» (код 
за ЄДРПОУ - 01879782) (за рішенням Господарського 
суду Львівської області Справа №5015/4546/11 від 
22.10.2015 про припинення юридичної особи у зв’язку із 
визнанням її банкрутом), інформації отриманої від  
ПАТ «НДУ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «обл паливо» (код за ЄДРПОУ - 01879782). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Облпаливо» від 
15.07.2010 року №16/13/1/10, видане Львівським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№134-Кф-С-а від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 14.03.2017 №1002314467 про припинення 
05.10.2015 за судовим рішенням ПАТ «Луцький картонно-
паперовий комбінат» (код за ЄДРПОУ - 00292652) (за 
рішенням Господарського суду Волинської області Спра-
ва №903/1452/13 від 29.09.2015 про припинення юри-
дичної особи у зв’язку із визнанням її банкрутом), інфор-
мації отриманої від ПАТ «НДУ» листом від 01.03.17 
№359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «луцький картонно-паперовий 
комбінат» (код за ЄДРПОУ - 00292652). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Луцький картонно-
паперовий комбінат» від 07.10.2010 року №849/1/10, ви-
дане 19.07.2013 Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№135-Кф-С-а від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до Постанови Гос-
подарського суду Миколаївської області від 11.09.2013р., 
Справа № 915/1277/13 про визнання ПАТ «Конвеєрмаш» 
банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 
формі Витягу від 27.03.2017 року №1002382297 про вне-

сення 30.09.2013 року запису про судове рішення про 
банкрутство і відкриття ліквідаційної процедури щодо 
ПАТ «Конвеєрмаш» 11.09.2013, 915/1277/13, Господар-
ський суд Миколаївської області, що отримано від лікві-
датора Козлова В.О., зупинено обіг акцій пат «Конвеєр-
маш» (код за ЄДРПОУ 00211381) – розпорядження 
№ 75-Кф-З від 29 березня 2017 року.

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

«31» березня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ДП «Придніпровська залізни-
ця», код за ЄДРПОУ 01073828, пр. Дмитра Яворницько-
го, буд. 108, м. Дніпро, 49602, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії D у зв’язку з погашенням обліга-
цій, скасовано реєстрацію випуску облігацій дп «при-
дніпровська залізниця» серії D. Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ДП «Придніпровська залізниця» 
серії D від 30.10.2012 №253/2/12, видане 12.12.2012 На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження №284-Кф-С-о від  
29 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних головою комісії з припинення ПрАТ «Житомирцу-
кор», код за ЄДРПОУ 00372339, 10014, м. Житомир, про-
вул. Львівський, буд.2, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «Жито-
мирцукор». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Житомирцукор» від 22 вересня 2010 року 
№56/06/1/10, видане 02.03.2015р. Центральним терито-
ріальним департаментом Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №144-Кф-С-а від 28 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код за 
ЄДРПОУ 05508186 вул. Київська, буд. 1, м. Добропілля, 
Донецька область, 85000, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії С у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій прат «дтеК 
Шахта Комсомолець донбасу» серії С. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсо-
молець Донбасу» серії С від 14.12.2007 року №981/2/07, 
видане 18.07.2016 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №95-Кф-С-о від 24 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТДВ «Львівський завод «Металіст», код за ЄДРПОУ 
20812421 вул. Генерала Курмановича, 2, м. Львів, 79040, 
на скасування реєстрації випуску облігацій серії С у 
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тдв «львівський завод «металіст» 
серії С. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій  
ТДВ «Львівський завод «Металіст» серії С від 
17.07.2008 року №22/13/2/08, видане 28.08.2012 року За-
хідним територіальним управлінням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження №283-Кф-С-о від 29 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314540 про внесення 15.10.2013 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ПП «Ге-

лада» (код за ЄДРПОУ - 31741998) у зв’язку з визнанням 
його банкрутом, 07.10.2013, №901/1237/13, Господар-
ський суд АР Крим та інформації, отриманої від ПАТ «НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 
01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій пп «Гелада» (код за 
ЄДРПОУ – 31741998) серії а. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПП «Гелада» серії А від 13.02.2007 року 
№51/2/07 (дата видачі – 08.05.2007), видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №240-Кф-С-о від 27 березня від 
27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314729 про внесення 28.11.2016 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Торгова компанія «Інтермаркет» (код за ЄДРПОУ  - 
13827416) у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
17.11.2016, 21.11.2016, №Б-19/117-09, Господарський 
суд Харківської області та інформації, отриманої від 
ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» лис-
том від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «торгова 
компанія «Інтермаркет» (код за ЄДРПОУ - 13827416) 
серії D. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Торгова компанія «Інтермаркет» серії D від 
19.01.2006 року №6/2/06, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №241-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314729 про внесення 28.11.2016 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Торгова компанія «Інтермаркет» (код за ЄДРПОУ - 
13827416) у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
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17.11.2016, 21.11.2016, №Б-19/117-09, Господарський 
суд Харківської області та інформації, отриманої від 
ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» лис-
том від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «торгова 
компанія «Інтермаркет» (код за ЄДРПОУ - 13827416) 
серії E. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Торгова компанія «Інтермаркет» серії Е від 
19.01.2006 року №7/2/06, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №242-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 
14.03.2017 року №1002314748 про внесення 
21.09.2016 року запису про припинення за рішенням 
суду щодо припинення ТОВ «Торгімпорт» (код за 
ЄДРПОУ - 36757850) у зв’язку з визнанням його банкру-
том, 04.08.2016, №911/1228/16, Господарський суд Київ-
ської області та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 
№359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстра-
цію випуску облігацій тов «торгімпорт» (код за 
ЄДРПОУ  - 36757850) серії а. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Торгімпорт» серії А від 
05.02.2014 року №29/2/2014 (дата видачі – 22.05.2014), 
видане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 243-Кф-С-о 
від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314768 про внесення 14.12.2010 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Баски плюс-2004 рік» (код за ЄДРПОУ - 33229781) 
у зв’язку з визнанням його банкрутом, 07.12.2010, 
07.12.2010, №44/229-б, Господарський суд м. Києва та 

інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПО-
ЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій тов «Баски плюс-2004 рік» (код за 
ЄДРПОУ - 33229781) серії а. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Баски плюс-2004 рік» серії А від 
25.09.2007 року №609/2/07 (дата видачі – 25.12.2007), 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження №244-Кф-С-о 
від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314842 про внесення 16.06.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Грісан-Сервіс» (код за ЄДРПОУ - 33189077) у 
зв’язку з визнанням його банкрутом, 03.06.2015, 
№44/350-б, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «Грісан-Сервіс» (код за ЄДРПОУ - 33189077) серії 
А. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Грі-
сан» серії А від 24.02.2005 року №41/2/05, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 245-Кф-С-о від 27 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314842 про внесення 16.06.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Грісан-Сервіс» (код за ЄДРПОУ - 33189077) у 
зв’язку з визнанням його банкрутом, 03.06.2015, 
№44/350-б, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
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03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «Грісан-Сервіс» (код за ЄДРПОУ - 33189077) се-
рії В. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Грісан» серії В від 21.12.2006 року №805/2/06 (дата 
видачі – 23.05.2008), видане Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №246-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314863 про внесення 22.05.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Електротех» (код за ЄДРПОУ - 31928059) у зв’язку 
з визнанням його банкрутом, 03.02.2015, 13.02.2015, 
№910/972/13, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «електротех» (код за ЄДРПОУ - 31928059). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Електро-
тех» від 29.12.2006 року №822/2/06, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 247-Кф-С-о від 27 березня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314863 про внесення 22.05.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Електротех» (код за ЄДРПОУ - 31928059) у зв’язку 
з визнанням його банкрутом, 03.02.2015, 13.02.2015, 
№910/972/13, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «електротех» (код за ЄДРПОУ - 31928059). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Електро-

тех» від 29.12.2006 року №823/2/06, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №248-Кф-С-о від 27 березня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314863 про внесення 22.05.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Електротех» (код за ЄДРПОУ - 31928059) у зв’язку 
з визнанням його банкрутом, 03.02.2015, 13.02.2015, 
№910/972/13, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «електротех» (код за ЄДРПОУ - 31928059). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Електро-
тех» від 29.12.2006 року №824/2/06, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №249-Кф-С-о від 27 березня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314903 про внесення 03.07.2006 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Фе-
рум» (код за ЄДРПОУ - 30292948) у зв’язку з визнанням 
його банкрутом, та інформації, отриманої від ПАТ «НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 
01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «ферум» (код за 
ЄДРПОУ - 30292948). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ Фірма «Ферум» від 19.02.2001 року 
№7/2/01, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№250-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314950 про внесення 04.07.2016 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ромсат» (код 
за ЄДРПОУ - 21611854) у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 21.06.2016, 21.06.2016, №910/25598/14, Госпо-
дарський суд м. Києва та інформації, отриманої від 
ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» лис-
том від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії А 
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ромсат» (код 
за ЄДРПОУ - 21611854). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій серії А ТОВ «Науково-виробниче підпри-
ємство «Ромсат» від 21.08.2004 року №107/2/04, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження №251-Кф-С-о від 
27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 14.03.2017 року №1002314975 
про внесення 04.07.2014 року запису про державну реє-
страцію припинення ПП «Єлєна» (код за ЄДРПОУ - 
24764587) в результаті ліквідації за рішенням засновників 
та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕ-
ПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій пп «Єлєна» (код за ЄДРПОУ - 24764587). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій ПП «Єлєна» від 
03.02.2006 року №24/2/06, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №252-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 

10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002314975 про внесення 04.07.2014 року запису про 
державну реєстрацію припинення ПП «Єлєна» (код за 
ЄДРПОУ - 24764587) в результаті ліквідації за рішенням 
засновників та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 
№359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстра-
цію випуску облігацій пп «Єлєна» (код за ЄДРПОУ - 
24764587). Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПП «Єлєна» від 03.02.2006 року №25/2/06, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №253-Кф-С-о від 27 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 14.03.2017 року №1002314975 
про внесення 04.07.2014 року запису про державну реє-
страцію припинення ПП «Єлєна» (код за ЄДРПОУ - 
24764587) в результаті ліквідації за рішенням засновників 
та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕ-
ПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій пп «Єлєна» (код за ЄДРПОУ - 24764587). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій ПП «Єлєна» від 
03.02.2006 року №26/2/06, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №254-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
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дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315005 про внесення 08.08.2012 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «ЮВС» (код за ЄДРПОУ - 21614404) у зв’язку з ви-
знанням його банкрутом, 05.03.2012, 05.03.2012, 
№24/501-б, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «ЮвС» (код за ЄДРПОУ - 21614404). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ЮВС» від 
15.01.2003 року №03/2/03, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №255-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315005 про внесення 08.08.2012 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «ЮВС» (код за ЄДРПОУ - 21614404) у зв’язку з ви-
знанням його банкрутом, 05.03.2012, 05.03.2012, 
№24/501-б, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «ЮвС» (код за ЄДРПОУ - 21614404). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ЮВС» від 
18.06.2003 року №80/2/03, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №256-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 14.03.2017 року №1002315005 
про внесення 08.08.2012 року запису про припинення за 
рішенням суду щодо припинення ТОВ «ЮВС» (код за 
ЄДРПОУ - 21614404) у зв’язку з визнанням його банкру-

том, 05.03.2012, 05.03.2012, №24/501-б, Господарський 
суд м. Києва та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 
№359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017). Скасовано реєстра-
цію випуску облігацій серії С тов «ЮвС» (код за ЄДРПОУ 
- 21614404). Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
серії С ТОВ «ЮВС» від 18.03.2005 року №63/2/05, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №257-Кф-С-о від 27 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315033 про внесення 08.08.2012 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ТОВ «ЮВС» (код за ЄДРПОУ - 21614404) у зв’язку з ви-
знанням його банкрутом, 05.03.2012, 05.03.2012, 
№24/501-б, Господарський суд м. Києва та інформації, 
отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 
03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску облігацій се-
рії D тов «ЮвС» (код за ЄДРПОУ - 21614404). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій серії D ТОВ «ЮВС» 
від 27.08.2007 року №503/2/07 (дата видачі – 15.11.2007), 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження №258-Кф-С-о 
від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315033 про внесення 09.09.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ПП «Арс-
Дім» (код за ЄДРПОУ - 33163043) у зв’язку з визнанням 
його банкрутом, 12.08.2015, №5002-19/5427-2010, Госпо-
дарський суд Київської області та інформації, отриманої 
від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 
листом від 01.03.17 №359/03 (вх.№6171 від 03.03.2017), 
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скасовано реєстрацію випуску облігацій пп «арс-дім» 
(код за ЄДРПОУ - 33163043). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПП «Арс-Дім» від 11.05.2006 року 
№224/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 259-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315080 про внесення 15.04.2014 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення  
ПП «Архітектурно-будівельне підприємство «Снага» (код 
за ЄДРПОУ - 21654881) у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 31.03.2014, №46/160-б, Господарський суд м. Ки-
єва та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії а пп «архітектурно-будівельне підпри-
ємство «Снага» (код за ЄДРПОУ - 21654881). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії А ПП «Архітектурно-
будівельне підприємство «Снага» від 27.11.2006 року 
№753/2/06-з, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№260-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315080 про внесення 15.04.2014 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ПП «Архітектурно-будівельне підприємство «Снага» (код 
за ЄДРПОУ - 21654881) у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 31.03.2014, №46/160-б, Господарський суд м. Ки-
єва та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії в пп «архітектурно-будівельне підпри-
ємство «Снага» (код за ЄДРПОУ - 21654881). Свідоцтво 

про реєстрацію випуску облігацій серії В ПП «Архітектурно-
будівельне підприємство «Снага» від 29.11.2006 року 
№755-1/2/06, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 261-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315080 про внесення 15.04.2014 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ПП «Архітектурно-будівельне підприємство «Снага» (код 
за ЄДРПОУ - 21654881) у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 31.03.2014, №46/160-б, Господарський суд м. Ки-
єва та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії С пп «архітектурно-будівельне підпри-
ємство «Снага» (код за ЄДРПОУ - 21654881). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії С ПП «Архітектурно-
будівельне підприємство «Снага» від 29.11.2006 року 
№755-2/2/06, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№262-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315080 про внесення 15.04.2014 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ПП «Архітектурно-будівельне підприємство «Снага» (код 
за ЄДРПОУ - 21654881) у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 31.03.2014, №46/160-б, Господарський суд м. Ки-
єва та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій серії D пп «архітектурно-будівельне під-
приємство «Снага» (код за ЄДРПОУ - 21654881). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій серії D 
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ПП «Архітектурно-будівельне підприємство «Снага» від 
29.11.2006 року №755-3/2/06, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №263-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 14.03.2017 року 
№1002315080 про внесення 15.04.2014 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення 
ПП «Архітектурно-будівельне підприємство «Снага» (код 
за ЄДРПОУ - 21654881) у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 31.03.2014, №46/160-б, Господарський суд м. Ки-
єва та інформації, отриманої від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» листом від 01.03.17 №359/03 
(вх.№6171 від 03.03.2017), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії е пп «архітектурно-будівельне підпри-
ємство «Снага» (код за ЄДРПОУ - 21654881). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії Е ПП «Архітектурно-
будівельне підприємство «Снага» від 29.11.2006 року 
№755-4/2/06, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№264-Кф-С-о від 27 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами і 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Закарпатінтерпорт» (місцезнаходження: 89502, За-
карпатська область, м. Чоп, вул. Берег, 95, код за ЄДРПОУ 
22104970) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку 
з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій прат «Закарпатінтерпорт». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Закарпатінтер-
порт» від 21 травня 2010 року №239/1/10, видане 28 липня 
2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 145-Кф-С-а 
від 30 березня 2017 року.

30.03.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

Інформація про роботу 
Східного територіального управління нКцпфр 

з 17.03.2017 року по 30.03.2017 року
Протягом звітного періоду Східним територіальним 

управлінням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку закінчено проведення планової пере-
вірки ТОВ «Професійна комерція» та позапланову пере-
вірку ТОВ «ФК «Акцептор», тривають планові перевірки 
ТОВ «Наноінвест», ТОВ «Статус Ессет Капітал» та поза-
планова перевірка Азово-Чорноморська інвестиційна 
компанія у формі ТОВ. 

У відношенні юридичних осіб складено 14 актів про 
правопорушення на ринку цінних паперів, опрацьовано 
142 особливих інформацій та 36 річних звітів емітентів.

Східним територіальним управлінням НКЦПФР:
замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у 

зв’язку із зміною типу акціонерного товариства із за-
критого на приватне та зміною найменування:

- ПрАТ «Харківська щіткова фабрика»;
замінено свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 

зв’язку із забезпеченням існування акцій у без докумен-
тарній формі:

- ЗАТ «Торгівельний центр-2000».
Уповноваженою особою Комісії розглянуто справи про 

правопорушення на ринку цінних паперів
винесено:
постанову про накладення штрафної санкції за не-

розміщення особливої інформації та розміщення не в 
повному обсязі річної регулярної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів:

- ПАТ «Нововодолазький молокозавод» - у розмірі 
340 грн.;

постанови про накладення штрафних санкцій за роз-
міщення не в повному обсязі річної регулярної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів:

- ПрАТ «Експерементальномеханічний завод» - у роз-
мірі 340 грн.,

- ЗАТ «Верхньо-Хортицький авторементний завод» - у 
розмірі 850 грн.

постанову про накладення штрафної санкції за роз-
міщення не в повному обсязі особливої інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів:

- ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика» - у розмірі 
340 грн.;

постанову про накладення штрафної санкції за нео-
публікування особливої інформації:

- ПАТ «Нововодолазький молокозавод» - у розмірі 
340 грн.;

постанову про накладення штрафної санкції за опу-
блікування не в повному обсязі особливої інформації:

- ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика» - у розмірі 
340 грн.;

постанови про накладення штрафних санкцій за по-
дання не в повному обсязі особливої інформацій до 
НКЦПФР:

- ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика» - у розмірі 
340 грн.,

- ПАТ «Запорізький кабельний завод» - у розмірі 170 грн.;
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постанову про накладення штрафної санкції за непо-
дання річної регулярної інформації до НКЦПФР у 
строк:

- ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія» - у розмірі 
85 грн.;

постанову про накладення штрафної санкції за непо-
дання особливої інформації та подання не в повному об-
сязі річної регулярної інформації до НКЦПФР:

- ПАТ «Нововодолазький молокозавод» - у розмірі 
340 грн.;

постанову про накладення штрафної санкції за по-
дання не в повному обсязі річної регулярної інформацій 
до НКЦПФР:

- ЗАТ «Верхньо-Хортицький авторементний завод» - у 
розмірі 850 грн.;

постанову про накладення штрафної санкції за не-
надання інвестору в цінні папери (у тому числі акціоне-
ру) на його письмовий запит інформації про діяльність 
емітента в межах, передбачених законом та несвоє-
часне надання інформації інвестору в цінні папери (у 
тому числі акціонеру) на його письмовий запит:

- ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» - у розмірі 17 000 грн.;
попередження за порушення законодавства про цінні 

папери, нормативних актів Комісії:
- ПрАТ «Плутон»,
- ПрАТ «Торговий будинок «Южний»,
- ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика»,
- ПрАТ «Експерементальномеханічний завод»,
- ЗАТ «Верхньо-Хортицький авторементний завод»,
- ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»,
- ПАТ «Нововодолазький молокозавод»,
- ПрАТ «ВКВ»,
- ЗАТ «Союзавто»,
- ЗАТ «Чернігівський завод продтоварів»,
- ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг»;
видано: 
розпорядження про усунення порушень законодав-

ства про цінні папери:
- ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг»,
- ПАТ «Нововодолазький молокозавод».
17 березня 2017 року за участі фахівців Східного тери-

торіального управління відбулося судове засідання Пол-
тавського окружного адміністративного суду за позовом 
Східного ТУ НКЦПФР до ПрАТ «ПВК Кремінь» про стяг-
нення штрафних санкцій у розмірі 5100 грн. Позов задо-
волено у повному обсязі.

20 березня 2017 року фахівцями Східного територі-
ального управління прийнято участь у судовому засідан-
ні в Господарському суді Запорізької області за позовом 
Качур Л.П. (НКЦПФР - третя особа на стороні позивача, 
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору) до 
відповідача ПРАТ «Запорізький завод «Перетворювач» 
про визнання недійсними рішення загальних зборів акці-
онерів. Про наступну дату розгляду буде повідомлено 
судом пізніше.

21 березня 2017 року прийнято участь у судовому за-
сіданні в Запорізькому окружному адміністративному 
суді за позовом НКЦПФР до відповідача ТОВ «Холдинг–
Компанія «Партнер» про стягнення штрафу у розмірі 
12000 грн. за розкриття недостовірної інформації. Позов 
НКЦПФР задоволено в повному обсязі.

23 березня 2017 року прийнято участь у судовому за-
сіданні в Запорізькому окружному адміністративному 
суді за позовом СТУ НКЦПФР до відповідача ПРАТ «Але-
ро» про стягнення штрафу у розмірі 17017 грн. за не роз-
криття інформації. Розгляд справи перенесено.

23 березня 2017 року прийнято участь у судовому за-
сіданні в Дніпропетровському окружному адміністратив-
ному суді за позовом громадянина Макарова К.Г. до 
НКЦПФР щодо скасування рішення Комісії. Оголошено 
перерву до 11 травня 2017 року для надання суду додат-
кових документів позивачу, у зв'язку з його клопотанням 
у зупиненні провадження.

29 березня 2017 року прийнято участь у судовому за-
сіданні в Запорізькому окружному адміністративному 
суді за позовом СТУ НКЦПФР до відповідача ПАТ «При-
дніпровський ремонтно-механічний завод» про стягнен-
ня штрафу у розмірі 22100 грн. за не розкриття інформа-
ції. Позов СТУ НКЦПФР задоволено в повному обсязі.

Сплачено штрафи порушниками законодавства на 
ринку цінних паперів:

- ПАТ «Артемівський завод «Буддеталь» - у сумі 
170 грн.,

- ПрАТ «Регіон-банк» - у сумі 340 грн. - за нерозміщен-
ня інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних НКЦПФР про ринок цінних паперів у повідомленні 
про проведення загальних зборів акціонерів; 

- ПрАТ «Картель» - у сумі 170 грн. - за опублікування 
недостовірної річної регулярної інформацій;

- ПрАТ «Паритет» - у сумі 340 грн.,
- ПрАТ «Продовольча спілка» - у сумі 340 грн.,
- ПАТ «Квіти Кременчука – у сумі 680 грн. - за розмі-

щення не в повному обсязі та подання не в повному об-
сязі річної регулярної інформацій до НКЦПФР;

- ПАТ «Харківський тракторний завод» - у сумі 
17 000 грн. - за нерозміщення особливої інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів у строк, вчинене повторно про-
тягом року;

- ПрАТ «Сумипроект» - у сумі 1020 грн.,
- ПАТ «ім. Т.Г. Шевченка» - у сумі 510 грн. - за нероз-

криття особливої інформації;
- від виконавчої служби надійшла інформація (поста-

нова про закриття виконавчого провадження від 28 лю-
того 2017 року) щодо сплати штрафу у розмірі 20400 грн. 
ПАТ «Запорізьке облплемпідприємство» по справі 
№ 808/2566/16 за позовом СТУ НКЦПФР (ПН № 50,  
51-СХ-3-Е від 25 лютого 2016 року та № 246-СХ-1-Е від 
30 червня 2016 року.

На запити державних реєстраторів територіальним управ-
лінням надано 731 довідоку про відсутність не скасованих 
випусків цінних паперів у юридичних осіб, у відношенні яких 
розпочато спрощену процедуру ліквідації, на запити ліквіда-
торів юридичних осіб надано 44 довідки про відсутність не 
скасованих випусків цінних паперів, надано 21 відповідей на 
запити арбітражних керуючих, державних виконавців. 

Протягом звітного періоду територіальним управлін-
ням виявлено емітентів акцій: ВАТ «ЗАВОД ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», ЗАТ «ВАГОН-
МАШ», ЗАТ «РЕГІОНАЛЬНИЙ АКЦЕПТНИЙ ДІМ», ЗАТ 
«ЗАВОД МОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦІЙ», ЗАТ «РЕМОНТ-
НОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», АТ УКРАЇНСЬКЕ СТРАХОВЕ 
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ОРІ-
ОН ДМ», емітента облігацій: ТОВ «ФОНДОВА КОМПА-
НІЯ «ІСД», щодо яких державними реєстраторами м. 
Дніпро розпочато спрощену процедуру припинення юри-
дичної особи, інформація про що надана до Департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів Комісії для здійснення процедури скасування 
реєстрації випуску акцій. Крім того, виявлено ВАТ «ДНІ-
ПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРО-
ТРАНСПОРТУ», яке припинено, але реєстрація випуску 
якого не була скасована, про що інформація за належ-
ністю також надана до департаменту Комісії. Також ви-
явлено емітентів 18 АТ Харківської області, щодо яких 
винесені судові рішення щодо припинення акціонерного 
товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерно-

го товариства, інформація про що надана до Департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів Комісії для здійснення процедури скасування 
реєстрації випуску акцій. Крім того, було виявлено 
ВАТ «МЕРЕФ'ЯНСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», щодо якого 
винесено постанову господарського суду Харківської об-
ласті про визнання акціонерного товариства банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури, про що інформація за 
належністю також надана до департаменту Комісії.

За звітний період надано 11 відповідей на письмові 
звернення юридичних та фізичних осіб.

Протягом звітного періоду фахівцями територіального 
управління надавалися консультації щодо отримання ди-
відендів, діяльності зберігачів, торговців цінними папе-
рами, фінансових посередників тощо.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво «метХІм», 
м. Київ, вул. Щорса, 31, ЄДРПОУ 23737192, надалі – Товариство, повідо-
мляє, що 30 квітня 2017 р. о 10:00 у приміщенні товариства за адресою 
м. Київ, вул. Щорса, 31, оф. 18 відбудуться річні загальні збори акціонерів 
Товариства, надалі – Збори.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 30.04.17 р. 
з 9:00 до 9:40 за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – пас-
порт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений 
відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 25.04.17 р. станом на 24 год.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, об-

рання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності Това-

риства в 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-
ня Товариства.

3. Розгляд висновків Ревізора Товариства за 2016 р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду висновків Ревізора Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
5. Розподіл (порядок покриття) збитків товариства за підсумками роботи 

в 2016 р.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися про-

тягом року.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.

8. Обрання голови Правління.
9. Затвердження внутрішніх документів та положень.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «метХІм», тис. грн.

Найменування показника 2016р. 2015р.
Усього активів 12299,5 12261,4
Основні засоби 40,0 41,6
Довгострокові фінансові інвестиції 12,0 12,0
Запаси 1013,0 1013,0
Сумарна дебіторська заборгованість 10792,2 10740,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 4,9
Нерозподілений прибуток 1996,5 2035,2
Власний капітал 1997,5 2036,2
Статутний капітал 1,0 1,0
Довгострокові зобов’язання 2868,9 2868,9
Поточні зобов’язання 7433,1 7356,3
Чистий прибуток (збиток) (-38,8) (-68,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 12

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 11.00 до 
15.00 за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, оф. 18, а в день проведення 
Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за ознайомлення – 
голова правління Гордієнко В.А. довідки за телефоном: (50)3831494.

правління товариства

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, телефон: Приватне акціонерне товариство «Завод 
спецiальних залiзобетонних виробiв», 24736935, пр. Оболонський, 

22 Б, кв. 60, м.Київ, 04205, Україна, (044) 407- 63-06. 2.Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 29.03.2017р.3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
zszv.mbk.biz.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво
«Завод СпецiалЬниХ ЗалiЗоБетонниХ вироБiв»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 02305896
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд12
4. Міжміський код, телефон та факс (056)7451541; ф.(056)7450358
5. Електронна поштова адреса: sk_dnipro@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: -  http://www. insuring.dp.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну  власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 28.03.2017 року від ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПО-
ЗИТАРІЙ УКРАЇНИ був отриманий реєстр власників іменних цінних па-

перів ПрАТ"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО", а саме перелік акціоне-
рів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства станом на 27.03.2017 р. (вих.№
103/9-13 від 21.03.2017р. та №104/9-13 від 21.03.2017р.) згідно якого
відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: 

- розмір пакету акцій  фізичної особи зменшився  з 194 801  штук
простих іменних акцій (що становить 31,801285 % статутного капіталу
Товариства) зменшився до 92164 штук простих іменних акцій (що стано-
вить 15,045783 % статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у
загальній кількості голосуючих акцій зменшилась з 31,801285  %  до
15,045783 % .

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

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

Голова Правління ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО"  
ПУСТОВОЙ С.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Харківський експериментальний механічний завод";

2. Код за ЄДРПОУ - 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4.Міжміський код, телефон та факс - 057-7371375;
5. Електронна поштова адреса -  hemz @ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.google.com/si-
te/prathemz

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

ІІ Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-

вочинів: 29.03.2017; 
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова

рада;
Дане рішення було прийняте наглядовою радою керуючись рішенням

загальних зборів акціонерів (протокол №29 від 04.04.2016) про схвален-
ня та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися ПрАТ "ХЕМЗ" протягом року від прийняття цього рішення. Загальна
кількість голосуючих акцій: 2122089; Кількість голосуючих акцій, що заре-
єстровані для участі у загальних зборах: 2122089 (100%); Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2122089
(100%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти": 0.

Предмет правочину: Іпотечний договір №06.401-34/487(іпотека поши-
рюється на майно(будівлі та споруди) ПрАТ "ХЕМЗ")

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена відповідно до законодавства- 23218,342 тис.грн

Вартість активів емітента за даними останньої  річної фінансової звіт-
ності- 2063,4 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв  за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає -1125

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

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

2. Директор Виприцька С.Ф. 30.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА
"ДНІПРООБЛОПТТОРГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Со-

борний район, просп. Праці, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 31-07-51
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

В приватному акціонерному товаристві "Товарно-сировинна фірма
"Дніпрооблоптторг" (ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг") згідно рішення ви-
конавчого органу від 29.03.2017 року відбулися наступні зміни у складі
посадових осіб:

1) Припинені повноваження Голови Наглядової ради Ілашку Олексан-
дра Петровича (паспорт: серія АЕ № 442881, виданий Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.  28.10.1996 р.) за власним
бажанням згідно поданої заяви. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніп-
рооблоптторг" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на по-
саді - з 25.03.2008 року. Посада Голови Наглядової ради є вакантною.

2) Припинені повноваження члена Наглядової ради Кіптика Руслана
Вікторовича (паспорт: серія АЕ № 255323, виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській обл.  02.04.1996 р.) за власним ба-
жанням згідно поданої заяви. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпро-
облоптторг" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на посаді
- з 25.03.2008 року. Посада члена Наглядової ради є вакантною.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор А.В. Субботіна 29.03.2017 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  
прат «виробничо-торгова швейна фірма «дана»

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-торгова швейна фірма 
«Дана»»

2. Код за ЄДРПОУ 00309358
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 

(Фрунзе), 82
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 417-3230 417-3230
5. Електронна поштова адреса buravova.ua@gmaіl.com
6. Дата вчинення дії 28.03.2017
7. Дата розміщення у стрічці новин 29.03.2017
8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

Посадова особа Голова Ліквідаційної комісії Білашко Юрій Володими-

рович (паспорт НК 929794 Щорським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 
06.10.2001, частка у СК — 0%) — звільнено з посади у відповідності до 
Протоколу рішення загальних зборів акціонерів № 24 від 28.03.2017. При-
чина — за власною заявою. Строк перебування на посаді — 4 роки. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові зло-
чини.

Посадова особа Лола Наталія Володимирівна (паспорт ТТ 278232, Го-
лосіївським РВ ГУ МВС України в м. Києві 11.04.2015, частка у СК — 
0,35%) — призначено з 29.03.2017 р. на посаду Голови Ліквідаційної комі-
сії відповідно до Протоколу рішення загальних зборів № 24 від 28.03.2017. 
Строк на який призначено — безстроково. Посадова особа працює на по-
саді директора в ТОВ «Ейч Сі Ем Індастрі». Посадова особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова ліквідаційної комісії лола н.в.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«вироБничо-торГова Швейна фІрма «дана»

приватне аКцiонерне товариСтво 
«мiЖнародна iнвеСтицiйна ГрУпа» 
(код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 03033 м. Київ вул. Сакса-

ганського, буд. 41) повідомляє, що до порядку денного чергових Загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 14.04.2017 об 15:00, додатково вне-
сено питання обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

президент  воробйов я.а.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мІЖнародна енерГетична КомпанІя»
(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Горько-

го 7-В) повідомляє, що до порядку денного чергових Загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 14.04.2017 об 11:00, додатково внесено питання 
обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова правління  дубовой о.ф.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«рiвнеiнвеСтпроеКт»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента - приватне акціонерне товари-

ство «рiвнеiнвеСтпроеКт», код за ЄДРПОУ - 23302887, місцез-
находження: 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська, 
буд. 7, міжміський код та телефон емітента: (0362) 64-25-42.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії -30.03.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію -http://rivneinvestproekt.etov.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
“теКСтилЬ-чн”

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Текстиль-ЧН", 01552374, 
Чернігівська обл., 14017,  
м. Чернiгiв, вул. Щорса, 48 
0462-675-120,

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

29.03.2017

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

http://prat-tekstil.net.ua

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво 
"дрУЖКiвСЬКий Завод 
металевиХ вироБiв"

2. Код за ЄДРПОУ 00191052
3. Місцезнаходження 84205 Дружкiвка Соборна, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 06267 4-39-81 4-47-11
5. Електронна поштова адреса sirius@dmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.dmf.com.ua

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

ii. текст повідомлення: 29.03.2017р рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «ДРЗМВ» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, 
що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, тобто бiльше нiж 44210760,7 гри-
вень кожна, та якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господар-
ської дiяльностi з 29.03.2017р. по 28.03.2018р, включаючи укладання Товари-
ством кредитних договорiв, договорiв позики, комiсiї, експортних та iмпортних 
договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки чи iншого забез-
печення, договорiв поруки, договорiв щодо надання гарантiї, договорiв щодо 
вiдступлення прав вимоги, дилерських договорiв, агентських договорiв, (надалi 
Договори фiнансування) та будь-яких iнших договорiв i документiв, якi можуть 
укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, згiдно з, або у зв’язку з 
договорами фiнансування, включаючи без обмежень усi та будь-якi додатковi 
договори та договори про внесення змiн до договорiв фiнансування, що є укла-
деними на дату проведення цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi у 
перiод з 29.03.2017р. по 28.03.2018р. Гранична сукупність вартості правочинів 
4421080тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності 442108тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за 2016 рік - 10%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй Товариства, згдiно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, 
складеному, у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну сис-
тему України станом на 23.03.2017р - 63898636 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 63763643, або 99,79% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували ЗА прийняття рiшення - 63763328, що складає 99,99% вiд кiлькостi 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, та 99,78% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували ПРОТИ прийняття рiшення - 315, що складає 0,01% вiд кiлькостi го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, та 0,22% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Найменування посади Степанов Якiв Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.30
(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 ТОВАРИ-

СТВО "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) 243-40-67

5. Електронна поштова адреса v.sidlichenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

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

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари-

ства «Київський дослiдний ремонтно-механiчний завод» (мiсцезнаходження: 
03151, м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40), надалi - емiтент, (протокол 
засiдання Наглядової ради №б/н вiд 28.03.2017) надано згоду на вчинення 
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: 

- на продаж Спiльному українсько-бiлоруському пiдприємству «Укртех-
носинтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
21127532), яке є афiлiйованою особою емiтента (є заiнтересованою осо-
бою на пiдставi п. 2 ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»), 
нежитлового примiщення пiдвалу, площею 1416,8 кв.м., яке розташовано у 
будiвлi лiт. Т за адресою: 03151, Київська обл., м. Київ, вул. Ушинського, 
буд. 40 та належить емiтенту на правi власностi (надалi - Об'єкт), за цiною 
986 тис. грн. з урахування податку на додану вартiсть, шляхом укладення 
вiдповiдного договору купiвлi-продажу. Ринкова вартiсть майна, згiдно звiту 
оцiнювача №ФДМУ 1734166_28032017_170328-111 вiд 28.03.2017, стано-
вить 986 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 01.01.2017 р. стано-
вить 75 105 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 1,3128%. Вказаним рiшенням Наглядової 
ради затверджено проект договору купiвлi-продажу. Iншi iстотнi умови пра-
вочину: 1) передача Об'єкту емiтентом i прийняття його СУБП «Укртехно-
синтез» у формi ТОВ вiдбудеться протягом 10 (десяти) днiв вiд дати укла-
дення договору, шляхом пiдписання акту-прийому передачi; 2) розрахунок 
за Об'єкт повинен бути здiйснений СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ у 
строк до 31.12.2018 року.

- на продаж Спiльному українсько-бiлоруському пiдприємству «Укртех-
носинтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) 

(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
21127532), яке є афiлiйованою особою емiтента (є заiнтересованою осо-
бою на пiдставi п. 2 ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»), 
нежитлового примiщення на третьому поверсi будiвлi лiт. Т, яка розташова-
на за адресою:03151, Київська обл., м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, пло-
щею 487,28 кв.м., що належить емiтенту на правi власностi (надалi - Об'єкт), 
за цiною 1 662 тис. грн. з урахування податку на додану вартiсть, шляхом 
укладення вiдповiдного договору купiвлi-продажу. Ринкова вартiсть майна 
згiдно звiту оцiнювача №ФДМУ 1734186_28032017_170328-111 вiд 
28.03.2017, становить 1 662 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 
01.01.2017 р. становить 75 105 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2,2129%. Вказаним 
рiшенням Наглядової ради затверджено проект договору купiвлi-продажу. 
Iншi iстотнi умови правочину: 1) передача Об'єкту емiтентом i прийняття 
його СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ вiдбудеться протягом 10 (деся-
ти) днiв вiд дати укладення договору, шляхом пiдписання акту-прийому 
передачi; 2) розрахунок за Об'єкт повинен бути здiйснений СУБП «Укртех-
носинтез» у формi ТОВ у строк до 31.12.2018 року.

- на продаж Спiльному українсько-бiлоруському пiдприємству «Укртех-
носинтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
21127532), яке є афiлiйованою особою емiтента (є заiнтересованою осо-
бою на пiдставi п. 2 ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»), 
нежитлового примiщення на дванадцятому поверсi, площею 1572,8 кв.м., 
яке розташовано у будiвлi лiт. Т за адресою: 03151, Київська обл., м. Київ, 
вул. Ушинського, буд. 40, що належить емiтенту на правi власностi (надалi 
- Об'єкт), за цiною 3 946 тис. грн. з урахування податку на додану вартiсть, 
шляхом укладення вiдповiдного договору купiвлi-продажу. Ринкова вартiсть 
майна згiдно звiту оцiнювача №ФДМУ 1734211_28032017_170328-111 вiд 
28.03.2017, становить 3 946 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 
01.01.2017 р. становить 75 105 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 5,2539%. Вказаним 
рiшенням Наглядової ради затверджено проект договору купiвлi-продажу. 
Iншi iстотнi умови правочину: 1) передача Об'єкту емiтентом i прийняття 
його СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ вiдбудеться протягом 10 (деся-
ти) днiв вiд дати укладення договору, шляхом пiдписання акту-прийому 
передачi; 2) розрахунок за Об'єкт повинен бути здiйснений СУБП «Укртех-
носинтез» у формi ТОВ у строк до 31.12.2018 року.

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 КУЗЬменКо олЬГа 

володимирiвна
диреКтор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.03.2017
(дата)

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво “КиЇвСЬКий доСлiдний ремонтно-меХанiчний Завод”

ІНФОРМАЦІЯ
про зміну у порядку денного річних загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товаритсва «Укренергоремонт»
За пропозицією акціонера, Босого Ю.П., якому належить: 450 цінних па-

перів (простих іменних акцій), що становить 450 голосуючих цінних паперів 
та складає 45 відсотків у СК, Дирекцією ПрАТ «Укренергоремонт» було 
прийнято рішення про внесення змін до порядку денного річних загальних 
зборів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (далі – 
ПрАТ «Укренергоремонт»), (місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська (колишня назва – 10-річчя Жовтня), 
буд. 37-б), що відбудуться 13 квітня 2017 року о 11 год.00 хв., за адресою: 
Україна, дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, вул. Гданцівська (ко-
лишня назва – 10-річчя Жовтня), буд. 37-б, приміщення 21, реєстрацію 
акціонерів здійснювати в день та за місцем проведення зборів з 10 години 
30 хвилин до 10 години 50 хвилин, нових питань порядку денного наступ-
ного змісту:

7. Прийняти рішення про скасування рішення Позачергових Загальних 
зборів приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» від 
22.12.2016 року.

8. Прийняти рішення про скасування процедури припинення Приватно-
го акціонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворен-
ня в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоремонт».

У зв’язку з цим порядок денний річних загальних зборів Приватного ак-
ціонерного товариства «Укренергоремонт», проведення яких відбудеться 

13 квітня 2018 року, містить наступні питання:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. 

2. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяль-
ності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

3. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренерго-
ремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізора.

4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товари-
ства за 2016 рік.

5. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 
2016 рік.

6. Обрання Ревізора.
7. Прийняти рішення про скасування рішеннь Позачергових Загальних 

зборів приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» від 
22.12.2016 року.

8. Прийняти рішення про скасування процедури припинення Приватно-
го акціонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворен-
ня в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоремонт».

Генеральний директор 
прат «Укренергоремонт»  Сіроклин Ю.в. 

приватне аКцІонерне товариСтво «УКренерГоремонт»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКрмедІаІнформ»

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

Публічне акціонерне товариство «Укр-
медіаінформ», 36346925, вул. Магні-
тогорська, 1, м. Київ, Деснянський р-н, 
02094, Україна, 044 239-14-70

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

31.03.2017

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

36346925.smida.gov.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 30437318

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2016 року. Кво-
рум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та за-
твердження регламенту Зборів.
2. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської ді-
яльності у 2015р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Голови Правління та Ревізора Товариства.
6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016р.
9. Призначення Голови правлыння .
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицiї щодо питань порядку денного не подавались.
ООсоба, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
позачерговi збори не скликались. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
По всім питанням порядку денного рішення прийняті та затверджені.
6. Інформація про дивіденди: Рішенням загальних зборів акціонерів 
від 29.04.2016р. дивiденди за 2015 рiк не нараховувались та не ви-
плачувались. Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний 2016 рiк буде 
розглядатись на чергових зборах акцiонерiв, які відбудуться 28 квітня 
2017р.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звіт-
ний

попередній

Усього активів 28005 28005
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 28000 28000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 28005 28005
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 0 0
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 112000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«УКрфарма»
рІчна ІнформацІя 

емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Укрфарма», 36346883, вул. 
Магнiтогорська, буд. 1, м.Київ, 
Деснянський р-н, 02094, Україна, 
(044) 239-14-70

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

31.03.2017

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

36346883.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2016 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, 
що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання, голови та 
секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту 
Зборiв. 2. Звiт Голови Правлiння Товариства про результати госпо-
дарської дiяльностi у 2015р. 3. Звiт Наглядової ради Товариства.  
4. Звiт Ревiзора Товариства. 5. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiтiв Наглядової ради, Голови Правлiння та Ревiзора Това-
риства. 6. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2015р. 7. За-
твердження рiчного звiту Товариства за 2015р. 8. Визначення 
основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2016р. 9. Призначення 
Голови правлыння . Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного: пропозицiї щодо питань порядку денного не 
подавались.Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ за-
гальних зборiв: позачерговi збори не скликались. 
Результати розгляду питань порядку денного:
По всім питанням порядку денного рішення прийняті та затвер-
джені.
6. Інформація про дивіденди:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016р. дивiденди за 
2015 рiк не нараховувались та не виплачувались. Рiшення про ви-
плату дивiдендiв за звiтний 2016 рiк буде розглядатись на чергових 
зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться 28 квiтня 2017р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 28005 28005
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 28000 28000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 28005 28005
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

0 0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 0 0
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 112000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу  

0 0

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

0 0
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«КонотопСЬКий ремонтно-

меХанiчний Завод»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Конотопський ремонтно-механiчний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 30640200
3. Місцезнаходження 41600, Конотоп, Паркiвська, 18
4. Міжміський код, телефон та факс /05447/ 66175
5. Електронна поштова адреса wat.krmz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://krmz.in.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

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

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
30.03.2017 Обрано Голова 

Правлін-
ня

Бойко Євге-
ній 

Іванович

Згоду на 
розкриття 

паспортних 
даних не 
надано

0%

 Зміст інформації: Протоколом № 5 від 30.03.2017 р. засідання Наглядо-
вої ради Товариства прийнято рішення про подовження терміну повно-
важень з 03.04.2017 р. по 02.04.2018 р. Голови Правління Бойко Євгенія 
Івановича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0. Протягом останніх 5 років 
обіймав посади: Голова Правління ПрАТ «КРМЗ», директор ТОВ «Песа 
Укрсервіс». 

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

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

2. Голова правлiння ________                 Бойко Євгенiй iванович
(підпис)             (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                                 30.03.2017

пат «меБлева фаБриКа iменi в.БоЖенКа»
річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.

1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-
фон : ПАТ «Меблева фабрика iменi В.Боженка», 00274708м. , 03150, Київ, 
Боженка, 86 (044) 206-12-26. 2. Дата розкриття річної інформації у інфор-
маційній базі даних Комісії: 31.03.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет: http://emіtent.tetra-studio.com.ua/mfb. 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми: ТОВ «АК «Зеллер», 31867227. 5. Інформа-
ція про загальні збори: дата 01.04.2016, кворум 75.79%. На зборах були 
розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були 
прийнятi вiдповiднi рiшення.

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

найменування показника період
попередній Звітний

Усього активів 1524 1472
Основні засоби (за залишковою вартістю) 928 868
Сумарна дебіторська заборгованість 153 135
Власний капітал -2982 -2966
Статутний капітал 4455 4455
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5372 -5356
Поточні зобов’язання і забезпечення 4506 4438
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01253 0.01113

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1436938 1436938

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ГаЗiнтеК»

річна інформація емітента цінних паперів 
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента. приватне акцiонерне 
товариство»ГаЗiнтеК» код за ЄДРПОУ.14274345 місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента :04080 м. Київ ,вул.
вікентія Хвойки 18/14 ,корп.9.тел.044-495-23-25
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 03.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію. http://gazintek.com 
4.Код ЄДРПОУ 33304128. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит» внесено до реєстру аудитор-
ських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки фiнансових установ, вiдповiдно до розпорядження 
Нацкомфiнпослуг вiд 11.02.2014 року № 380 (реєстрацiйний 
номерСвiдоцтва: 0104). Дiю Свiдоцтва продовжено Рiшенням 
Нацкомфiнпослуг вiд 18.02.2015р. Строк дiї Свiдоцтва продовжено 
до 30.10.2019р.Аудитор: Кононенко Олена Миколаївна, сертифiкат 
аудитора №006490, дата видачi 18.12.2008р., чинний до 
18.12.2018р. Договiр на проведення аудиту: №49/17 вiд 07.03.2017р.
Мiсце проведення аудиту: м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, корпус 
9.Дата початку проведення аудиту: 07 березня 2017р.Дата 
закiнчення аудиту: 27 березня 2017 р.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне товариство).* Чергові Загальні Збори 
акцiонерiв відбулися 29.04.2016.в офісі Хамбург штраассе 9,1050, 
Відень Австрія 
6. Інформація про дивіденди.* Залишити прибуток 2015 року в розпоря-
дженні Товариства та спрямувати на розвиток .Дивіденти Акціонеру не 
виплачувати. 

ii. основні показники фінансово-господарської 
діяльності емітента. (тис. грн)

Найменування показника

Період
звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 13 975 13 403
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54 151
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 27 26
Сумарна дебіторська заборгованість 5 100 234
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 571 5 336
Власний капітал
Статутний капітал 478 478 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12116 11512
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 1204 1236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 100 100 

Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність наведеної інформації, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.Генеральний директор

__________ Клодін 
Ріу

 М.П. (підпис) ініціали 
та прізвище 

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 «дЖерела 
мiЖГiр’я», код ЄДРПОУ 32672559, 
43023, Волинська обл.. м. Луцьк, 
вул.. Кар би шева 1, тел./факс 0332780142,

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

31.03.2017

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

www.dz-mizhgirja.at.ua
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Русанiвка»

2. Код за ЄДРПОУ 03062252
3. Місцезнаходження 02154, м.Київ, пр-т Соборності,21
4. Міжміський код, телефон та факс /044/292-32-41; /044/292-32-41
5. Електронна поштова адреса 03062252@atrep.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 03062252.infosite.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 

28.03.2017р.) прийнято рішення, щодо припинення повноваженнь голови 
Наглядової ради Салгереєва Салгерея Маматгерейовича, в зв»язку зі 
спливом терміну повноважень та зміною складу Наглядової ради. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді — з 27.03.2017р.Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному 

приватне аКцiонерне товариСтво «рУСанiвКа»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

по газопостачанню та газифiкацiї 
«ЗАКАРПАТГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, м.Ужгород, вул.

Погорєлова,2
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22
5. Електронна поштова адреса Myhailo.Fedorychko@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://zk.104.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Закарпатгаз» 28.03.2017 р. прийняли 

рiшення припинити повноваження :
члена Наглядової ради Товариства – Костенка Олександра Вiкторовича 

- представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Посадова особа перебувала на посадi з 01.05.2016 р. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних особа не надала. Часткою у статутному капiталi това-
риства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Повноваження припиненi у зв’язку з переобранням нового складу 
Наглядової ради.

члена Наглядової ради Товариства – Мiлькевича Вiталiя Павловича - 
представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Посадова особа перебувала на посадi з 01.05.2016 р. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних особа не надала. Часткою у статутному капiталi това-
риства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Повноваження припиненi у зв’язку з переобранням нового складу 
Наглядової ради.

члена Наглядової ради Товариства – Iана Бьорда (Ian Bird) - представ-
ник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Посадова особа перебувала на 
посадi з 01.05.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особа не нада-
ла. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження 
припиненi у зв’язку з переобранням нового складу Наглядової ради.

Голови Наглядової ради Товариства – Девiда Ентонi Ховарда Брауна 
(David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.
Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової Ради з 
01.05.2016  р., на посадi Голови Наглядової Ради з 27.05.2016 р. Згоди на 
розкриття паспортних даних особа не надала. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Повноваження припиненi у зв’язку з переобран-
ням нового складу Наглядової ради.

члена Наглядової ради Товариства – Iллi Юрiйовича Ушанова (Илья 
Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.Посадова особа перебувала 
на посадi з 01.05.2016. Згоди на розкриття паспортних даних особа не на-
дала. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження 
припиненi у зв’язку з переобранням нового складу Наглядової ради.

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Закарпатгаз», якi вiдбулись 28.03.2017  р. 
прийняли рiшення обрати :

члена Наглядової ради Товариства Девiда Ентонi Ховарда Брауна 
(David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 
(володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000039 %  
(1 (одна) шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних 
не надана. Представник акцiонера часткою у статному капiталi товариства 
не володiє.Останнiй рiк обiймав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ЗА-
КАРПАТГАЗ». Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв, вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу - з 
28.03.2017 р. до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

члена Наглядової ради Товариства Мiлькевича Вiталiя Павловича - 
представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 ( володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих 
iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Представ-
ник акцiонера часткою у статному капiталi товариства не володiє. Останнiй 
рiк обiймав посаду члена Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв, вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який обрано посадову особу - з 28.03.2017 р. до наступних 
рiчних Загальних зборiв Товариства.

члена Наглядової ради Товариства Iана Бьорда (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764 (володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття 
паспортних даних не надана. Представник акцiонера часткою у статному 
капiталi товариства не володiє. Останнiй рiк обiймав посаду члена Нагля-
дової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Iнформацiя щодо iнших посад, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутня. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано 
посадову особу - з 28.03.2017 р. до наступних рiчних Загальних зборiв То-
вариства.

члена Наглядової Ради Товариства Iллю Юрiйовича Ушанова (Илья 
Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552 (володiє часткою у статутно-
му капiталi Товариства у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих iменних 
акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Представник 
акцiонера часткою у статному капiталi товариства не володiє. Останнiй рiк 
обiймав посаду члена Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Iнформацiя 
щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, 
вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який обрано посадову особу - з 28.03.2017 р. до наступних рiчних 
Загальних зборiв Товариства.

члена Наглядової ради Товариства Слюсаря Михайла Олексiйовича - 
представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 (володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих 
iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Представ-
ник акцiонера часткою у статному капiталi товариства не володiє. Останнiй 
рiк обiймав посаду члена Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв, вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який обрано посадову особу - з 28.03.2017 р. до наступних 
рiчних Загальних зборiв Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шатило вiталiй марцiнович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.03.2017
(дата)

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ «ЗаКарпатГаЗ»
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капіталі емітента — 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення, щодо припинення повноваженнь члена 
Наглядової ради Ільченко Олександра Михайловича , в зв»язку зі спливом 
терміну повноважень та зміною складу Наглядової ради. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді — з 27.03.2017р.Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента — 0,0011%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення, щодо припинення повноваженнь члена 
Наглядової ради Басалаєву Оксану Геннадіївну , в зв»язку зі спливом тер-
міну повноважень та зміною складу Наглядової ради. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді — з 27.03.2017р.Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента — 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення, щодо припинення повноваженнь Ревізора 
Бабійчук Тамари Анатоліївни, в зв»язку зі спливом терміну повноважень та 
зміною складу Ревізора. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді — з 27.03.2017р.Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0016%. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення: 

- про обрання на посаду голови Наглядової ради Басалаєву Оксану 
Геннадіївну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. (Представник акціонера, 
фізичної особи Жураховського М.М.). Особу призначено строком на три 
роки. Посади,які обіймала особа протягом п»яти років — директор з 
розвит ку ТОВ «Мекосан –Україна», директор з розвитку ПрАТ «Русанівка» 
член Наглядової ради . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення: 

- про переобрання на посаду члена Наглядової ради Пророченко Ольгу 
Михайлівну в зв»язку зі спливом терміну повноважень. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента — 80,404141. Особу призначено строком на три роки. 
Посади,які обіймала особа протягом п»яти років — бухгалтер ТОВ «Меко-
сан –Україна». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення: 

- про переобрання на посаду члена Наглядової ради Гаврилюк Світла-
ну Авксентіївну в зв»язку зі спливом терміну повноважень. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. (Представник акціонера, фізичної особи Журахов-
ського М.М.). Особу призначено строком на три роки. Посади,які обіймала 
особа протягом п»яти років — офіс менеджер ТОВ «Мекосан –Україна»,офіс 

менеджер ТОВ «СМ Інвест Груп». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення: 

- про обрання на посаду члена Наглядової ради Бабійчук Тамара Ана-
толіївна . Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента — 0,0016%. Особу призначено 
строком на три роки. Посади,які обіймала особа протягом п»яти років — 
інженер ЕМС, ПрАТ « Русанівка». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення: 

- про обрання на посаду члена Наглядової ради Булаха Володимира 
Омеляновича . Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено строком на 
три роки. (Представник акціонера, фізичної особи Жураховського М.М.). 
Посади,які обіймала особа протягом п»яти років — механік по автотранспор-
ту ТОВ «Мекосан –Україна», механік по автотранспорту ТОВ «СМ Інвест 
Груп». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. /Протокол № 3/2017 від 
28.03.2017р.) прийнято рішення: 

- про обрання на посаду Ревізора Білоус Інну Іванівну . Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Особу призначено строком на три роки. Повноважен-
ня посадової особи надано у зв»язку з пропозиціями Наглядової ради. 
Посади,які обіймала особа протягом п»яти років — головний бухгалтер 
ТОВ « Смарт Комьюнікейшн», бухгалтер ПрАТ «Русанівка». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення Наглядової ради /Протокол №17/03-28 від 
28.03.2017р./:

- переобрано на посаду члена Правління Виноградську Віру Григорівну, 
в зв»язку зі спливом терміну повноважень. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та — 0,0036%. Особу призначено строком на три роки. Посади,які обійма-
ла особа протягом п»яти років — менеджер по персоналу ПрАТ «Русанівка». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення Наглядової ради /Протокол №17/03-28 від 
28.03.2017р./:

- переобрано на посаду члена Правління Черниш Ніну Іванівну, в 
зв»язку зі спливом терміну повноважень. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та — 0,0016%. Особу призначено строком на три роки. Посади,які обійма-
ла особа протягом п»яти років — зав.господарством ТОВ «Мекосан 
Україна», зав.господарством ТОВ « СМ Інвест Груп»,член Правління .Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Крижанівський Ігор валентинович
голова правлiння (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

29.03.2017

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Гал-ЕКСПО»

2. Код за ЄДРПОУ 13827994
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, 

вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-12 (032) 297-17-56
5. Електронна поштова адреса exhib@galexpo.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://galexpo.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Гал-

ЕКСПО» (протокол № 6/17 вiд 29 березня 2017 року) було надано згоду на 
вчинення значного правочину:

надати згоду на отримання ПрАТ «Гал-ЕКСПО» кредиту у АТ «УкрСиб-

банк» у сумi 800,00 тис. грн. (вiсiмсот тисяч гривень 00 коп.) строком на 36 
(тридцять шiсть) мiсяцiв для купiвлi вантажного автомобiля IVECO Daily 
35C15D та надати даний автомобiль в забезпечення по кредиту (укладення 
кредитного договору). 

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 
1272,60 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 
62,83 %

Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради -- 3 
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, присутнiх на засiданнi Наглядової 

ради — 3 
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «за» — 3 
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «проти» — 0

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Стегура андрiй васильович
Голова правлiння-
президент

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «Гал-еКСпо»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
«ЗАКАРПАТГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (312)61-94-02 (312)61-94-22
5. Електронна поштова адреса Myhailo.Fedorychko@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://zk.104.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» (далi - Товари-

ство) 28.03.2017 р. (протокол №21 вiд 28.03.2017 р.) з метою забезпечення 
надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї об-
слуговування, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
(укладення) Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийнят-
тя цього рiшення значних правочинiв (договорiв) на :

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 
430 000 000,00 грн. (чотириста тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
430 000 000,00 грн. (чотириста тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 830 700 000,00 грн. (вiсiмсот тридцять мiльйонiв сiмсот тисяч гри-
вень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми, затвердженої НКРЕКП України, 
граничною сукупною вартiстю 38 100 000,00 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв 
сто тисяч гривень 00 копiйок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi -  
1 496 261 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi Товари-
ства - 115,5413%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1707023; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1675530; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 1675530, 
«проти» прийняття рiшення - 0 .

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шатило вiталiй марцiнович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.03.2017
(дата)

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ «ЗаКарпатГаЗ»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i.основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Сколелiсторг», 00993716, 82600, Львівська обл., 

м. Сколе вул. Кн. Святослава, 48,0325121218. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію:karpaty.informs.net.ua

приватне аКцiонерне товариСтво
«СКолелiСторГ»

Уточнення до повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів пат «антонІнСЬКе» надрукованого у № 37 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
23 лютого 2017 року.
до УваГи аКцІонерІв пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«антонІнСЬКе» 
31022, Хмельницька область, Красилівський район, селище міського 

типу антоніни, проспект Свободи, буд.2 Код ЄдрпоУ 00387312
Правління ПАТ «АНТОНІНСЬКЕ» у зв’язку з пропозицією акціонерів до-

повнити порядок денний Загальних зборів ПАТ «АНТОНІНСЬКЕ», які відбу-
дуться 20 квітня 2017 року о 10.00 за адресою Хмельницька область, Краси-
лівський район, селище міського типу Антоніни, проспект Свободи, буд.2, 
повідомляє про доповнення порядку денного наступними питаннями:

10. Про визначення типу та зміну найменування Товариства (з публіч-
ного на приватне) у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність 
з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства». 

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його 
в новій редакції з метою приведення його діяльності у відповідність з ви-
могами Закону України«Про акціонерні Товариства».

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 
Публiчне акцiонерне товариство «СТАРТ». Код за ЄдрпоУ 14309818
1. Місцезнаходження 03124, Київ, б.Лепсе, б.8
2. Міжміський код, телефон та факс 044-408-00-11 408-65-77
3. Електронна поштова адреса start_5@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

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

текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про обрання Голови Наглядової ради Заїку Є.Е. прийнято 28.03.2017 року 
на зсiданнi НР, протокол за №1-Пр. 

Володiє 0% ЦП вiд Статутного капiталу Товариства — представник 
акцiонера. Попередня посада: Голова Наглядової ради. Обiймав протягом 

своєї дiяльностi посади: менеджер, керiвник.
Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства — 1 рiк.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про обрання повноважень члена Наглядової ради-секретаря Наглядової 
ради Головкової I.В. прийнято 28.03.2017 року на зсiданнi НР, протокол за 
№1-Пр. Володiє 0% ЦП вiд Статутного капiталу Товариства — представник 
акцiонера. Попередня посада: директор з юридичних питань (уповноваже-
на особа з питань запобiгання корупцiї) ТОВ «Фарма Старт». Обiймала 
протягом своєї дiяльностi посади: юрист, керiвник. Термiн призначення: 
вiдповiдно до Статуту Товариства — 1 рiк.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання повноважень члена Голови Ревiзiйної комiсiїї Яблоновсько-
го О.Ю. принято 28.03.2017 року на зсiданнi НР, протокол за №1-Пр. 
Володiє 0% ЦП вiд Статутного капiталу Товариства — представник 
акцiонера. Попередня посада: Голова Ревiзiйної комiсiї. Обiймала протя-
гом своєї дiяльностi посади:керiвник, менеджер.

Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства — 1 рiк.

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «Старт»

річна інформація емітента за 2016 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне това-

риство «Литер»; код за ЄДРПОУ – 24720880; місцезнаходження – 
03150, м. Київ, вул. Горького, 102 А; міжміський код та телефон – 
(044) 502-10-19.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії – 29.03.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію - http://industrial-systems.com.ua/ru/
company.htm.

приватне аКцІонерне товариСтво
 «литер»
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прат «енерГетичний ХолдинГ»
відомості про зміну власників акцій,  

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  
прат «енергетиний холдинг»

Код ЄдрпоУ 30489263,  
місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. дарвіна, 6-а

Згідно отриманого зведеного облікового реєстру на проведення 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергетичний холдинг» від 
28.03.2017р., отриманого вiд Нацiонального депозитарiю України за 
вих. №128755зв вiд 29.03.2017р., Товарситву стало вiдомо, що:

- зменшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера Компанія «Гло-
бал Стретеджіс Істеблішмент (Global Strategies Establishment), 
мiсцезнаходження:9490, Ліхтенштейн, м.Вадуц, вул. Пфлюгштрассе,7 
від 3000 шт. до 0 шт., що становить 0% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй.

- зменшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера Закрите акціо-
нерне товариство «Вакан» , Код ЄДРПОУ:24370204, мiсцезнаходження: 
04205, м. Київ, проспект Оболонський, 23-А від 572 шт. до 0 шт., що 
становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

- збільшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера Компанія «Ад-
ванда Лімітед» (Advanda Limited), мiсцезнаходження: 3087, Кіпр, 
м. Лімісол, вул. Агіас Філаксеос, буд 118 від 0 шт. до 3572 шт., що 
становить 89,3% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

прат «енергетиний холдинг»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

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

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
«реКонСтрУКцiя», 21604436, 
03048 м. Київ Солом’янський р-н м.Київ 
вул. ернста, 3-Б, (044) 249-04-59

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

31.03.2017

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

http://reconstruction.informs.net.ua/

Інформація про проведення річних загальних зборів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «енерГоІнвеСт 

ХолдинГ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061, 

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця 
предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – товариство)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Това-
риства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «03» травня 
2017 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, 
будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних збо-
рах Товариства: 13.00 «03» травня 2017 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних 
зборах Товариства: 13.45 «03» травня 2017 року.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах Товариства, затверджено «25» квітня 2017 року 
(станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом 
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи 
річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товари-
ства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення осно-
вних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора То-
вариства за 2016 рік.

5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
2016 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2016 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затверджен-

ня Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції 
Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) 
інших господарських товариств та об’єднань підприємств.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством.

13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на 
річних загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з мате-
ріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства 
для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні 
загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

– до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі 
дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксагансько-
го, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова На-
глядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: 
(044) 590 51 22.

– в день проведення річних загальних зборів Товариства – з 09.00 до 
13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 
4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опи-
хайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
(2016 р.)

попере-
дній 

(2015 р.)
Усього активів 805 830 1 149 993
Основні засоби 59 77
Довгострокові фінансові інвестиції 574 399 875 337
Запаси 4 2
Сумарна дебіторська заборгованість 189 877 17 408
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 033 257 071
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -185 000 197 612
Власний капітал -12 500 347 612
Статутний капітал 150 000 150 000
Довгострокові зобов’язання 817 053 791 415
Поточні зобов’язання 1 277 10 966
Чистий прибуток (збиток) -360 112 21 342
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 150 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://38769061.smida.gov.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова наглядової ради прат «енерГоІнвеСт ХолдинГ» 

е.а. опихайленко

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГоІнвеСт ХолдинГ» 
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ЗаКри-
тий недиверСифІКований Корпоративний Ін-
веСтицІйний фонд «автоалЬянС - нерУХо-
мІСтЬ» (ЄдрпоУ 34487261) (надалі – Фонд), що знаходиться за 
адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 
28 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, 
м.  Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 о 12.00.

Реєстрацію учасників буде проведено з 11.00 до 11.45 год. за місцем 
проведення зборів.

Перелік учасників, які мають право прийняти участь у загальних зборах, 
складатиметься станом на 24.00 24 квітня 2017 р.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регла-

менту загальних зборів учасників Фонду.
2. Звіт Компанії з управління активами про діяльність в 2016 році.
3. Затвердження річного звіту Фонду.
4. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів в 2016 р. та затвер-

дження планового розміру дивідендів в 2017 році.

5. Звіт Наглядової ради Фонду про діяльність в 2016 році.
6. Про внесення змін до Статуту Фонду.
7. Про затвердження змін до регламенту Фонду.
8. Про затвердження змін до договору про управління активами Фонду.
9. Про затвердження змін до договору зі зберігачем Фонду.
10. Про затвердження договору з аудитором Фонду.
11. Про затвердження договору з незалежним оцінювачем Фонду.
12. Про обрання нового складу Наглядової ради
13. Про діяльність Фонду в 2017 році.

Для реєстрації для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: 
учасникам – паспорт, представникам учасників – паспорт та належним чи-
ном оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, учасники можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старо-
київська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14.00 по 17.00 год. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
учасників з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефо-
ном: (044) 593-79-81, 490-28-96»

(місцезнаходження товариства: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. 
Лілі Карастоянової, б.22)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (на-
далі – загальні збори), які відбудуться 03 травня 2017 року об 11.00 
за адресою: 13312, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. лілі Ка-
растоянової, б.22 (у приміщенні конференц-зали, 1-й поверх адмі-
ністративної будівлі). 

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за тією ж адре-
сою 03 травня 2017 року. Початок реєстрації о 09.00, закінчення реє-
страції о 10.45. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 25 квітня 2017 року. 

Акціонери можуть ознайомитися документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
28 квітня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за 
адресою: 13312, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Лілі Карастояно-
вої, б.22 в кабінеті директора (4-й поверх адміністративної будівлі), а в 
день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного – головний бухгалтер Тихонюк І.В. Телефон для до-
відок: 067-392-77-03.

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

проект порядку денного загальних зборів акціонерів  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

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

рів.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. 
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів директора, На-

глядової ради, 

Ревізора Товариства за 2016 рік. Визначення запропонованих осно-
вних напрямків діяльності ПрАТ на 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 
підсумками роботи в 2016 році.
7. Обрання Директора Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством, протягом наступного звітного 
періоду.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис.грн. 

Показник 2016 р. 2015 р.
Усього активів 2786,5 2806,4
Основні засоби 1746,6 1836,8
Довгострокові фінансові інвестиції 131,0 131,0
Запаси 34,3 34,4
Сумарна дебіторська заборгованість 533,2 468,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,7 4,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2833,0) (2688,0)
Власний капітал 2104,3 2104,3
Статутний капітал 804,1 804,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 827,2 702,1
Кредиторська заборгованість - -
Чистий прибуток (збиток) (145,0) (91,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3216520 3216520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 5

приватне аКцІонерне товариСтво
«БердичІвСЬКий Завод БеЗалКоГолЬниХ напоЇв»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне акцiонерне товариство 
«ремБУдторГ»

2. Код за ЄДРПОУ 01547829
3. Місцезнаходження: вул. народного ополчення, буд.21, м.Київ, 

03151
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-09-48, (044) 249-09-48
5. Електронна поштова адреса rembudtorg@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
30.03.2017р. ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» отримало повідомлення від акціо-

нерів, у зв’язку з чим: 
- частка акціонера – фізичної особи зменшилась з 171 штук акцій (45,723% 

статутного капіталу) до 150 штук акцій (40,11% статутного капіталу);
- частка акціонера – фізичної особи зменшилась з 129 штук акцій (34,492% 

статутного капіталу) до 1 штуки акцій (0,267% статутного капіталу);
- частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 0 штук акцій (0% 

статутного капіталу) до 149 штук акцій (39,84% статутного капіталу);
ІiІ. підпис

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

2. директор  наконечний андрiй вячеславович
30.03.2017

приватне аКцiонерне товариСтво «ремБУдторГ»
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приватне аКцІонерне товариСтво «лЮКС» 
(ідентифікаційний номер 32880322) повідомляє про скликання відповід-

но до вимог Статуту та чинного законодавства України Наглядовою радою 
річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до ви-
мог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» наводимо інфор-
мацію щодо проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів:

Інформація в повідомленні про проведення Загальних зборів 
акціонерів

Повне найменування 
та місцезнаходження 
Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
Україна, 08700, Київська область, Обухівський ра-
йон, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102

Дата, час та місце про-
ведення загальних 
зборів:

30 квітня 2017 року о 14.00 за адресою: Україна, 
08700, Київська область, Обухівський район, село 
Плюти, вулиця Київська, будинок 102, кімната 206

Час початку і закінчен-
ня реєстрації акціоне-
рів для участі у загаль-
них зборах:

30 квітня 2017 року, з 13.00 до 13.45, за місцем 
проведення Зборів.
Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при 
собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах, 
оформлену згідно із чинним законодавством. 

Дата складення пере-
ліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у 
загальних зборах:

24 година за 3 (три) робочих дні до дня проведен-
ня Зборів, а саме — 25 квітня 2017 року

Перелік питань, що ви-
носяться на голосу-
вання, згідно з поряд-
ком денним:

1. Про обрання робочих органів та затвердження 
регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 
Товариства; Про порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування.
2. Звіт Генерального директора про результати фі-
нансово — господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товари-
ства за 2016 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Про обрання Президента Товариства та затвер-
дження Положення про Президента Товариства.
8. Затвердження Статуту Товариства в новій ре-
дакції.

Адреса веб-сайту, на 
якому розміщена ін-
формація з проектом 
рішень щодо кожного з 
питань, включених до 
порядку денного:

www.luks-ua.com

Порядок ознайомлен-
ня акціонерів з матері-
алами, з якими вони 
можуть ознайомитися 
під час підготовки до 
загальних зборів:

Під час підготовки до Зборів, Товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами Зборів до 30 квітня 2017 року у ро-
бочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 
17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за адресою: Україна, 08700, Київська область, 
Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, 
будинок 102, кімната 206, АТ «Люкс». Відповідаль-
на особа за ознайомлення з матеріалами Зборів 
— головний бухгалтер АТ «Люкс» Хоба Тетяна Ми-
колаївна. Телефон для довідок (044) 501 77 75.
30 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення Зборів.

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

Найменування показника період 
звітний 

2016 
попередній

2015 
Усього активів 732 834 775 251
Основні засоби 437 580 473 340
Довгострокові фінансові інвестиції 12 590 15 583
Запаси 23 916 29 635
Сумарна дебіторська заборгованість 183 688 180 767 
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 675
Нерозподілений прибуток -2 261 951 -1 896 784
Власний капітал -1 405 271 - 1 040 104
Статутний капітал 740 041 740 041
Довгострокові зобов’язання 1 743 828 1 539 232
Поточні зобов’язання 394 277 276 123
Чистий прибуток (збиток) -362 345 -685 832
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 364 403
* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Генеральний директор ат «люкс»  перерва Ю.Ю.

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 «Капiтал-
волинЬ», 32963969, 43000 
Волинська область , мiсто Луцьк,  
вул. Карбишева,1 тел/факс 0332780147,

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

31.03.2017

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

www.capital-volyn.at.ua

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

прат «iвано-франКiвСЬКа 
переСУвна меХанiЗована 
Колона №75», 01037548, 
76002 iвано-франкiвська область д/н 
iвано-франкiвськ микитинецька, 7, 
(0342) 53-63-12

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

30.03.2017

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

ww.pmk75.pat.ua

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, телефон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕ-
ЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», 21536118, пр-т Науки,63, м.Київ,03083, 

0444514746.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2017р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: specenergo.mbk.biz.ua.

приватне аКцiонерне товариСтво
«СпеценерГоКомплеКт»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГОТЕЛЬ "ХАРКІВ" 

(код за ЄДРПОУ 05447378, місцезнаходження: 61022, м.Харків, 
майдан Свободи, б.7)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
04 травня 2017 року о 10-00 за адресою: Україна, м.Харків, майдан
Свободи, буд.7, 2 поверх, конференц-зала. Реєстрація учасників від-
будеться у день та за місцем проведення зборів з 09-30 до 09-55. Пере-
лік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається
станом на 24 годину 26.04.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність То-

вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

покриття збитків Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством.
Основні показники фінансово-господарської  діяльності 

підприємства (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків,  майдан
Свободи, буд.7, кабінет 242 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-
00 годин, обідня перерва з 13-00 до 14-00). Відповідальна особа - на-
чальник правового управління АТ "ГОТЕЛЬ "ХАРКІВ" - Федоров О.В. В
день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем
проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, - bgs.kh.ua/em/132-05447378. 

Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВРЕАХIМ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00207190
3. Місцезнаходження емітента: 61099  м.Харкiв вул. Автогенна, 12
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 755-92-44 (0572)

93-40-25
5. Електронна поштова адреса емітента: director@kharkovreac-

hem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.kharkovreachem.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадо-

вих осiб емiтента.
2. Текст повідомлення

Повноваження Голова Наглядової ради Дьяченко Ганна Вадимiвна
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.03.2017 р.
(дата вчинення дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - три роки. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 30.03.2017 року (протокол  зборiв акцi-
онерiв вiд 30.03.2017 року).

Голова Наглядової ради Дьяченко Ганна Вадимiвна (не дала згоди на
розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 30.03.2017 р.(дата
вчинення дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -
Голова Наглядової ради ПрАТ"ХАРКIВРЕАХIМ". Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 30.03.2017 року (протокол  зборiв акцi-
онерiв вiд 30.03.2017 року). Посадова особа є  незалежним директором.

Повноваження Член Наглядової ради Дьяченко Алла Олександрiвна
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.03.2017 р.
(дата вчинення дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - три роки. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 30.03.2017 року (протокол  зборiв акцi-
онерiв вiд 30.03.2017 року). 

Член Наглядової ради Дьяченко Алла Олександрiвна (не дала згоди
на розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 30.03.2017 р.
(дата вчинення дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 ро-
кiв - Член Наглядової ради ПрАТ"ХАРКIВРЕАХIМ". Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 30.03.2017 року (протокол  зборiв акцi-
онерiв вiд 30.03.2017 року). Посадова особа є незалежним директором. 

Повноваження Член Наглядової ради Папко Лариса Iванiвна (не да-
ла згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.03.2017 р.(дата
вчинення дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi - три роки. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв вiд 30.03.2017 року (протокол  зборiв акцiонерiв вiд
30.03.2017 року). 

Член Наглядової ради Папко Лариса Iванiвна (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано на новий термiн  30.03.2017 р. (дата
вчинення дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -
Член Наглядової ради ПрАТ"ХАРКIВРЕАХIМ". Рiшення прийнято загаль-
ними зборами акцiонерiв вiд 30.03.2017 року (протокол  зборiв акцiонерiв
вiд 30.03.2017 року). Посадова особа є  незалежним директором. 

Повноваження Ревiзор Романцова Лариса Олександрiвна (не дала
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.03.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi - три роки. Рiшення прийнято загальними збо-
рами акцiонерiв вiд 30.03.2017 року (протокол зборiв акцiонерiв вiд
30.03.2017 року).

Ревiзор Романцова Лариса Олександрiвна (не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) обрано на новий строк 30.03.2017 р.(дата вчинен-
ня дiї 30.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу
- три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Ревiзор
ПрАТ"ХАРКIВРЕАХIМ". Рiшення прийнято загальними зборами акцiоне-
рiв вiд 30.03.2017 року (протокол  зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2017 року).

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор Папко Сергiй Михайлович 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КIРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ"
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)

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

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

Найменування показника
Період 

звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 15696 18286
Основні засоби (залишкова вартість) 12592 13479
Довгострокові фінансові інвестиції 965 965
Запаси 120 106
Сумарна дебіторська заборгованість 1846 3703
Грошові кошти та їх еквіваленти 173 33
Власний капітал 4951 5029
Статутний капітал 15700 15 700
Поточні зобов’язання 4993 5816
Чистий прибуток (збиток) за рік -1812 -988
Середньорічна кількість акцій (шт.) 62 800 000 62 800 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 60 59

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

Приватне акцiонерне товариство
"Кiровоградська Транспортна Ком-
панiя", 33254343, 25006, Кiровог-
радська обл., м. Кiровоград вул.
Братиславська,5, 0522391196

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

30.03.2017

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

ktk.prat.in.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №62, 31 березня 2017 р. 
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Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС ВОДНИХ 
ВИДІВ СПОРТУ"

(далі - Товариство), місцезнаходження: 79060, Львівська область, м.
Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 повідомляє про те, що 05 травня
2017 року о 10.00 год. за адресою: 79060, Львівська область, м. Ль-
вів, вул. Княгині Ольги, буд.114 (в кабінеті Голови наглядової Това-
риства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прий-

няття  рішення про припинення  їх повноважень.
2. Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську

діяльність за 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016

рік (річного звіту).
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товарис-

тва за 2016 рік.
7. Про перетворення Товариства в товариство з додатковою відпові-

дальністю.
8. Про порядок і умови здійснення перетворення.
9. Про порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприєм-

ницького товариства-правонаступника. 
10. Про порядок та умови викупу акцій Товариства у акціонерів, які

цього вимагають, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття
рішення про перетворення Товариства.

11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік (в тис. грн.)

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведен-
ня зборів: початок реєстрації о 09.00 год., закінчення о 09.50 год. Для
участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що пос-
відчує особу (паспорт); для представників акціонерів - додатково дору-
чення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення збо-
рів, а саме - 27 квітня 2017 р.

Документи, пов’язані з проектом порядку денного зборів, з якими ак-
ціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів,
знаходяться для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 79060, Львівська область, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114
(в кабінеті Голови наглядової Товариства), у робочі дні з 10.00 до 17.00.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є голова Наглядової ради - Дігтяр С.О. Довідки за
тел.: (032) 2636055. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://kvvs.emitents.com/

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 280 277
Сумарна дебіторська заборгованість 826 516
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 56
Нерозподілений прибуток -123386 -121366
Власний капітал -114371 -116391
Статутний капітал 3615 3615
Довгострокові зобов’язання 8569 30027
Поточні зобов’язання 144537 122341
Чистий прибуток (збиток) -2020 -8658
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3614642 3614642
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 99 114

Найменування показників
період

звітний попередній
Усього активів 36715 37997
Основні засоби 35067 36774

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «УКраЇнСЬКа ГІрничо-мета лУр ГІй-
на КомпанІя - миКолаЇв»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05409128
1.3. Місцезнаходження: 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, буд.5
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (512) 60-14-18 (512) 60-14-18
1.5. Електронна поштова адреса: t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://nikolaev.ugmk.net
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. текст повідомлення

28.03.2017 року річними загальними зборами акціонерів (далі – Збори) 
Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна 
компанія - МИКОЛАЇВ» (протокол № 1 від 28.03.2016 р.) прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинити повноваження Директора Пузанова Антона Вікторовича з 
25.04.2017 р. за рішенням Зборів у зв’язку із закінченням терміну повно-
важень на посаді. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. 
Посадова особа обіймала дану посаду з 25.04.2014 р. Посадова особа на 
розкриття паспортних даних згоди не давала. Посадова особа непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрати на посаду Директора Пузанова Антона Вікторовича з 26.04.2017 р. 

за рішенням Зборів. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. По-
садова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Особу призна-
чено строком на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років за-
ймав наступні посади: директор АТ «УГМК-МИКОЛАЇВ», виконуючий обов’язки 
директора АТ «УГМК-МИКОЛАЇВ», начальник відділу організації складських 
продажів управління комерційного департаменту АТ «УГМК». Посадова особа 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження ревізора Дзюби Віктора Володимировича з 
28.03.2017 р. за рішенням Зборів, у зв’язку із наближенням закінчення тер-
міну його повноважень. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Посадова особа обіймала дану посаду з 20.04.2011 р. Посадова особа на 
розкриття паспортних даних згоди не давала. Посадова особа непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- обрано на посаду Ревізора Товариства Приватне акціонерне товариство 
«Українська гірничо-металургійна компанія» (код ЄДРПОУ: 25412086, місцез-
находження: Україна, 01013, Україна, м. Київ, вул. Баренбойма, 1) з 29.03.2017 р. 
за рішенням Зборів. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
98,135994%. Особу призначено строком на три роки. До призначення протягом 
останніх п’яти років займав наступні посади: Член Наглядової ради АТ «УГМК-
МИКОЛАЇВ», Ревізор АТ «Гайдарівець», Ревізор АТ «Аерон». Посадова особа 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

директор пузанов а. в.,  29.03.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – приватне аКцiонерне 
товариСтво «рiвне-БороШно»; 2. Код за ЄДРПОУ – 
31435947; 3. Місцезнаходження – 33001, місто Рівне, вулиця Біла, будинок 
35; 4. Міжміський код, телефон та факс – (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12; 
5. Електронна поштова адреса – Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації – 31435947.infosite.com.ua; 7. Вид особливої інфор-
мації – Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
На підставі наказу № 30-К від 29.03.2017 року Литвинчук М.І. призна-

чено на посаду головного бухгалтера ПРАТ «РІВНЕ-БОРОШНО» з 
29.03.2017 року замість Кравчук Олени Олексіївни (звільненої відповідно 
до наказу № 29-к від 28.03.2017 року). Посадова особа Литвинчук Марія 
Іванівна не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Не во-
лодіє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Литвинчук М.І. призначено на посаду головного бухгалтера 
на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: заступник головного бухгалтера ПРАТ «РІВНЕ-БОРОШНО».

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

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

директор Горбатюк олександр анатолійович, 29.03.2017 року.
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Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС ВОДНИХ 
ВИДІВ СПОРТУ"

(далі - Товариство), місцезнаходження: 79060, Львівська область, м.
Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 повідомляє про те, що 05 травня
2017 року о 10.00 год. за адресою: 79060, Львівська область, м. Ль-
вів, вул. Княгині Ольги, буд.114 (в кабінеті Голови наглядової Това-
риства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прий-

няття  рішення про припинення  їх повноважень.
2. Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську

діяльність за 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016

рік (річного звіту).
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товарис-

тва за 2016 рік.
7. Про перетворення Товариства в товариство з додатковою відпові-

дальністю.
8. Про порядок і умови здійснення перетворення.
9. Про порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприєм-

ницького товариства-правонаступника. 
10. Про порядок та умови викупу акцій Товариства у акціонерів, які

цього вимагають, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття
рішення про перетворення Товариства.

11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік (в тис. грн.)

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведен-
ня зборів: початок реєстрації о 09.00 год., закінчення о 09.50 год. Для
участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що пос-
відчує особу (паспорт); для представників акціонерів - додатково дору-
чення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення збо-
рів, а саме - 27 квітня 2017 р.

Документи, пов’язані з проектом порядку денного зборів, з якими ак-
ціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів,
знаходяться для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 79060, Львівська область, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114
(в кабінеті Голови наглядової Товариства), у робочі дні з 10.00 до 17.00.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є голова Наглядової ради - Дігтяр С.О. Довідки за
тел.: (032) 2636055. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://kvvs.emitents.com/

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 280 277
Сумарна дебіторська заборгованість 826 516
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 56
Нерозподілений прибуток -123386 -121366
Власний капітал -114371 -116391
Статутний капітал 3615 3615
Довгострокові зобов’язання 8569 30027
Поточні зобов’язання 144537 122341
Чистий прибуток (збиток) -2020 -8658
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3614642 3614642
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 99 114

Найменування показників
період

звітний попередній
Усього активів 36715 37997
Основні засоби 35067 36774

НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФІРМОВИЙ МАГАЗИН "БУДМАТЕРІАЛИ"

(місце знаходження: 04214, Україна, м. Київ, пр-т Оболонський,
буд.52, код за ЄДРПОУ 02773108)

повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних загальних
зборів акціонерів (далі Збори), які відбудуться 30 квітня 2017 року в 14
годин 00 хвилин за адресою: 04214, Україна,  м. Київ, пр-т Оболонсь-
кий, 52, (другий поверх, кабінет директора). Реєстрація акціонерів для
участі у  Зборах Товариства буде здійснюватись з 13-00 год. до  13-45 год.,
в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у  річних загальних  зборах  Товариства  -
25 квітня 2017 року. 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ
( Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Зборів. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення Зборів.
4. Розгляд річного звіту  директора Товариства про результати фінан-

сово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду даного звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати фінансо-
во-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення
за  наслідками розгляду даного звіту.

6. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства про результати фі-
нансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками  розгляду та висновку  ревізора.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2016 рік з урахування вимог, предбаченних законами України.

8. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГА-
ЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ".

10.Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН "БУДМАТЕРІАЛИ".

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт),  представникам акціонерів - належ-
ним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (пас-
порт). Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою: 04214, Україна, м. Київ, пр-
т Оболонський, 52, (другий поверх, кабінет директора) , у робочі дні з
10.00год. до 12.00год. Для ознайомлення з документами необхідно

пред’явити документ, що посвідчує особу.  Не пізніше ніж за 20 днів до да-
ти проведення Зборів акціонери Товариства мають право в письмовій
формі надати пропозиції щодо питань, включенних до порядку денного
Зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із доку-
ментами - директор Вакунов Гліб Глібович.      

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

Також звертаємо Вашу увагу на те, що:
Згідно вимог пункту 10 Прикінцевих Положень Закону України "Про де-

позитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний зверну-
тися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею дого-
вір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.

У разі, якщо власник цінних паперів не укладає договір з обраною емі-
тентом депозитарною установою або з іншою депозитарною установою,
цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та
при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Реквізити депозитарної установи, обраної ПАТ "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН
"БУДМАТЕРІАЛИ": Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Оберіг", місцезнаходження - м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова,
буд. 10, контактний телефон - (0562) 34-07-53.     

Директор ПАТ "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" Вакунов Г.Г.

Найменування показника
Період

Звітний
(2016)

Попередній
(2015)

Усього активів 4695 4922
Основні засоби 720 776
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 71 46
Сумарна дебіторська заборгованість 3823 3771
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 3
Нерозподілений прибуток 2726 3069
Власний капітал 2934 3277
Статутний капітал 206 206
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1762 1645
Чистий прибуток (збиток) -286 61
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2111 2111
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – приватне аКцiонерне 
товариСтво «рiвне-БороШно»; 2. Код за ЄДРПОУ – 
31435947; 3. Місцезнаходження – 33001, місто Рівне, вулиця Біла, будинок 
35; 4. Міжміський код, телефон та факс – (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12; 
5. Електронна поштова адреса – Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації – 31435947.infosite.com.ua; 7. Вид особливої інфор-
мації – Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Кравчук Олену Олексіївну (паспорт: серія СР номер 555550 виданий 

06.03.1999 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) звіль-
нено з посади головного бухгалтера ПРАТ «РІВНЕ-БОРОШНО» відповідно 
до наказу № 29-к від 28.03.2017 року на підставі поданої заяви про звіль-
нення за власним бажанням. Посадова особа не володiє акціями емітента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. На посаду головного 
бухгалтера нікого не призначено. Посада вакантна.

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

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

директор Горбатюк олександр анатолійович. 29.03.2017 року.

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

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

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

31.03.2017

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

31749934.smida.gov.ua

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

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

приватне аКцІонерне това-
риСтво «Граве УКраЇна Стра-
ХУвання Життя», ЄДРПОУ 25399836, 
вул. Хрещатик, буд.15, оф. 43, м. Київ, Печер-
ський р-н, 01001, (044) 490-59-10

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

30.03.2017р.

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

http://www.grawe.ua/ua/Download_life.
htm#1240-tab
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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, за 2016 рік

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
«рiвнеСпортеК», код ЄДРПОУ – 
05453203; 33005, Рiвненська область, 
мiсто Рiвне, вулиця Боярка, будинок 28, 
(03622) 5-91-98

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

30.03.2017

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

05453203.infosite.com.uaПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 02305896
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд12
4. Міжміський код, телефон та факс (056)7451541; ф.(056)7450358
5. Електронна поштова адреса: sk_dnipro@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: -  http://www. insuring.dp.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну  власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 28.03.2017 року від ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПО-
ЗИТАРІЙ УКРАЇНИ був отриманий реєстр власників іменних цінних па-

перів ПрАТ"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО", а саме перелік акціоне-
рів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства станом на 27.03.2017 р. (вих.№
103/9-13 від 21.03.2017р. та №104/9-13 від 21.03.2017р.) згідно якого
відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: 

- розмір пакету акцій  фізичної особи зменшився  з 194 801  штук
простих іменних акцій (що становить 31,801285 % статутного капіталу
Товариства) зменшився до 92164 штук простих іменних акцій (що стано-
вить 15,045783 % статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у
загальній кількості голосуючих акцій зменшилась з 31,801285  %  до
15,045783 % .

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

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

Голова Правління ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО"  
ПУСТОВОЙ С.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Харківський експериментальний механічний завод";

2. Код за ЄДРПОУ - 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4.Міжміський код, телефон та факс - 057-7371375;
5. Електронна поштова адреса -  hemz @ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.google.com/si-
te/prathemz

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

ІІ Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-

вочинів: 29.03.2017; 
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова

рада;
Дане рішення було прийняте наглядовою радою керуючись рішенням

загальних зборів акціонерів (протокол №29 від 04.04.2016) про схвален-
ня та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися ПрАТ "ХЕМЗ" протягом року від прийняття цього рішення. Загальна
кількість голосуючих акцій: 2122089; Кількість голосуючих акцій, що заре-
єстровані для участі у загальних зборах: 2122089 (100%); Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2122089
(100%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти": 0.

Предмет правочину: Іпотечний договір №06.401-34/487(іпотека поши-
рюється на майно(будівлі та споруди) ПрАТ "ХЕМЗ")

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена відповідно до законодавства- 23218,342 тис.грн

Вартість активів емітента за даними останньої  річної фінансової звіт-
ності- 2063,4 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв  за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає -1125

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

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

2. Директор Виприцька С.Ф. 30.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА
"ДНІПРООБЛОПТТОРГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Со-

борний район, просп. Праці, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 31-07-51
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

В приватному акціонерному товаристві "Товарно-сировинна фірма
"Дніпрооблоптторг" (ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг") згідно рішення ви-
конавчого органу від 29.03.2017 року відбулися наступні зміни у складі
посадових осіб:

1) Припинені повноваження Голови Наглядової ради Ілашку Олексан-
дра Петровича (паспорт: серія АЕ № 442881, виданий Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.  28.10.1996 р.) за власним
бажанням згідно поданої заяви. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніп-
рооблоптторг" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на по-
саді - з 25.03.2008 року. Посада Голови Наглядової ради є вакантною.

2) Припинені повноваження члена Наглядової ради Кіптика Руслана
Вікторовича (паспорт: серія АЕ № 255323, виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській обл.  02.04.1996 р.) за власним ба-
жанням згідно поданої заяви. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпро-
облоптторг" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на посаді
- з 25.03.2008 року. Посада члена Наглядової ради є вакантною.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор А.В. Субботіна 29.03.2017 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКрІнКом» 

( код за ЄДРПОУ 05839888) повідомляє, що у повідомлення від 
28.03.2017 №59 була помилково надана таблиця «Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства».

Зазначена інформація не несе зміни у переліку питань включених до 
проекту порядку денного загальних збрів призначених на 28.04.2017 р.

правління товариства.

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

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцiонерне 

товариСтво «КеЗно»
2. Код за ЄДРПОУ: 22889936
3. Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Василя Яна, буд.3/5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442898338, 0442894161
5. Електронна поштова адреса: direktor.kezno@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 22889936.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Кезно» вiд 
28.03.2017р., у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових 
осіб, які перебували на посадах з 11.03.2014р., прийнято рiшення зали-
шити склад посадових осіб товариства незмiнним та подовжити термiн 
дiї повноважень на наступний термiн 3 (три) роки на посадах: 1) Гене-
ральний директор – Лодигiна Олександра Юрiйовича; іншi посади про-
тягом останнiх 5 рокiв: Генеральний директор, 19,3263 % в стат.кап.
емітента; 2) Голова Наглядової ради – Портяника Семена Федоровича; 
іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради; 
0,001557% в стат.кап.емiтента; 3) Член Наглядової ради – Корiневич 
Наталiю Iванiвну; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядо-
вої ради; 58,6760% в стат.кап.емiтента; 4) Член Наглядової ради – Дра-
марецького Дмитра Анатолiйовича; іншi посади протягом останнiх 
5  рокiв: Член Наглядової ради; 19,7650% в стат.кап.емiтента;  
5) Ревiзор  – Портяника Андрiя Семеновича; іншi посади протягом 
останнiх 5 рокiв: Ревiзор; 0,001667% в стат.кап.емiтента. Посадові особи 
згоду на оприлюднення паспортних даних не надали. Непогашених су-
димостей за корисливі або посадові злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Генеральний директор лодигін олександр Юрі-
йович, 29.03.2017р.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонер-
не товариСтво «КеЗно»

2. Код за ЄДРПОУ: 22889936
3. Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Василя Яна, буд.3/5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442898338, 0442894161
5. Електронна поштова адреса: direktor.kezno@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 22889936.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття  

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

ІІ. текст повідомлення:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Кезно» вiд 

28.03.2017р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв з iншими суб'єктами господарювання про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ха-
рактер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства (розпорядження майновими правами, вiдчуження (купiвлi-
продажу, обмiну, тощо), застави, iпотеки, і т.п.). Гранична сукупна вар-
тість правочинів 2000,00 тис.грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 8 464 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності - 23,63%. Загальна 
кількість голосуючих акцій - 293788, кількість голосуючих акцій, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах - 293322, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення - 
293322, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» при-
ийнятття рішення - 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Генеральний директор лодигін олександр Юрі-
йович, 29.03.2017р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«енерГореСУрСи»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 
власному веб-сайті (веб-сторінці).

1. Загальні відомості
повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
Код за ЄдрпоУ: 31802573
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Ні-

кополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-82-51
електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://enr.dp.ua/?page_id=41 
Вид інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
2. текст повідомлення

28.03.2017 року, Наглядовою радою Товариства, прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 81 022 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 3,703

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із за-
інтересованістю до Товариства не застосовуються, оскільки Товариство є 
приватним акціонерним товариством, інше Статутом Товариства або За-
коном не встановлено.

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

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

Голова правління  ясногор олена Юріївна.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«нІКополЬСЬКий Завод 

теХнолоГІчноГо оСнаЩення»
повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» 

Код за ЄдрпоУ: 31760880 
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Ні-

кополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-87-02 
електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://emitent.nzto.co/ 
Вид інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
2. текст повідомлення

28.03.2017 року, Наглядовою радою Товариства, прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 101 529 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 9,849

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із за-
інтересованістю до Товариства не застосовуються, оскільки Товариство є 
приватним акціонерним товариством, інше Статутом Товариства або За-
коном не встановлено.

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

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

Голова правління  атанасов артем Юрійович.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво "СтраХова 
Компанiя "ЮнiСон 
СтраХУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 362 46 24 044 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

ii. текст повідомлення
29.03.2017 року Наглядовою радою ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАН-

НЯ» (далi по тексту – «Товариство») (Протокол № 08 вiд 29.03.2017 року) 
було прийнято рiшення про припинення IВАНО-ФРАНКIВСЬКОЇ ФIЛIЇ ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» з мiсцезнаходженням: 76019, IВАНО-
ФРАНКIВСЬКА обл., м. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, вул. Галицька, буд.64А. При-
чина прийняття такого рiшення - оптимизацiя дiяльностi Товариства. 
Функцiї, якi виконувала Iвано-Франкiська фiлiя Товариства – укладання 
вiд iменi Товариства договорiв страхування з фiзичними особами, устано-
вами, органiзацiями, пiдприємствами.

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 Карелiн Олександр Валентинович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.03.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 02305896
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд12
4. Міжміський код, телефон та факс (056)7451541; ф.(056)7450358
5. Електронна поштова адреса: sk_dnipro@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: -  http://www. insuring.dp.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну  власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 28.03.2017 року від ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПО-
ЗИТАРІЙ УКРАЇНИ був отриманий реєстр власників іменних цінних па-

перів ПрАТ"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО", а саме перелік акціоне-
рів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства станом на 27.03.2017 р. (вих.№
103/9-13 від 21.03.2017р. та №104/9-13 від 21.03.2017р.) згідно якого
відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: 

- розмір пакету акцій  фізичної особи зменшився  з 194 801  штук
простих іменних акцій (що становить 31,801285 % статутного капіталу
Товариства) зменшився до 92164 штук простих іменних акцій (що стано-
вить 15,045783 % статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у
загальній кількості голосуючих акцій зменшилась з 31,801285  %  до
15,045783 % .

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

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

Голова Правління ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО"  
ПУСТОВОЙ С.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Харківський експериментальний механічний завод";

2. Код за ЄДРПОУ - 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4.Міжміський код, телефон та факс - 057-7371375;
5. Електронна поштова адреса -  hemz @ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.google.com/si-
te/prathemz

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

ІІ Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-

вочинів: 29.03.2017; 
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова

рада;
Дане рішення було прийняте наглядовою радою керуючись рішенням

загальних зборів акціонерів (протокол №29 від 04.04.2016) про схвален-
ня та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися ПрАТ "ХЕМЗ" протягом року від прийняття цього рішення. Загальна
кількість голосуючих акцій: 2122089; Кількість голосуючих акцій, що заре-
єстровані для участі у загальних зборах: 2122089 (100%); Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2122089
(100%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти": 0.

Предмет правочину: Іпотечний договір №06.401-34/487(іпотека поши-
рюється на майно(будівлі та споруди) ПрАТ "ХЕМЗ")

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена відповідно до законодавства- 23218,342 тис.грн

Вартість активів емітента за даними останньої  річної фінансової звіт-
ності- 2063,4 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв  за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає -1125

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

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

2. Директор Виприцька С.Ф. 30.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА
"ДНІПРООБЛОПТТОРГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Со-

борний район, просп. Праці, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 31-07-51
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

В приватному акціонерному товаристві "Товарно-сировинна фірма
"Дніпрооблоптторг" (ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг") згідно рішення ви-
конавчого органу від 29.03.2017 року відбулися наступні зміни у складі
посадових осіб:

1) Припинені повноваження Голови Наглядової ради Ілашку Олексан-
дра Петровича (паспорт: серія АЕ № 442881, виданий Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.  28.10.1996 р.) за власним
бажанням згідно поданої заяви. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніп-
рооблоптторг" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на по-
саді - з 25.03.2008 року. Посада Голови Наглядової ради є вакантною.

2) Припинені повноваження члена Наглядової ради Кіптика Руслана
Вікторовича (паспорт: серія АЕ № 255323, виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській обл.  02.04.1996 р.) за власним ба-
жанням згідно поданої заяви. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпро-
облоптторг" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на посаді
- з 25.03.2008 року. Посада члена Наглядової ради є вакантною.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор А.В. Субботіна 29.03.2017 р.
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: Пубiчне акцiонерне товариство 
«ТЕТIС».

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.
3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.
5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (прото-
кол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів:

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.03.2017 50000 7871 635.24%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 
вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини 
на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична 
сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень.
Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, «проти» - 0.
2 28.03.2017 5000 7871 63.52%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 
вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на 
транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 
5 мільйонів гривень. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, «проти» - 0.

3 28.03.2017 25000 7871 317.62%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 
2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) 
прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на оренду нерухо-
мості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів 
гривень.
Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, 
«проти» - 0.
4 28.03.2017 8000 7871 101.64%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 
1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити 
правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної 
електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів 
гривень.
Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, 
«проти» - 0.
5 28.03.2017 6000 7871 76.23%
Зміст інформації
Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 
2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року)
 прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини 
на придбання та продаж питної води ТМ «Аквабаланс» і продукції 
виробництва підприємствами корпорації «Оболонь» та ін. супутніх 
товарів гранична сукупна вартість яких не перевищує 6 мільйонів 
гривень.
Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, 
«проти» - 0.

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

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

2. Найменування посади 
Директор

_________ 
(підпис)

К. В. Ваннiкова 
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 29.03.2017р.

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«тетiС»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«мУКачІвприлад» 

(Місцезнаходження Товариства: 89600, Закарпатська область, м.Мука-
чеве, вул. Миру , 151 код в ЄДРПОУ Товариства:00226282)повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
04 травня 2017 року о 13:00 год. за адресою: Закарпатська область, 
м.  мукачеве, вул. миру ,151 у приміщені актового залу. Реєстрація ак-
ціонерів проводитиметься з 12:00 год. до 12:45 год. за місцем проведення 
зборів.Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів Товариства буде складений станом на 26 квітня 2017 року.

проект поряду денного.
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2.Обрання 

секретаря Загальних зборів акціонерів.3.3атвердження регламенту робо-
ти Загальних зборів акціонерів.4.Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Виконавчого органу за 2014-2016 рр. 5.Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2016 рр. 
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 
2014-2016 рр.7.Про затвердження звіту та балансу Товариства за 2014-
2016 рр.8.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014-2016 рр.  
9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.10.Прийняття рішення про обрання членів Наглядової 
ради.11.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.12.При-
йняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства.13.Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної 
комісії.14.Про схвалення акціонерами «Зміну типу (найменування)» това-
риства з публічного акціонерного товариства « Мукачівприлад » на при-

ватне акціонерне товариство «Мукачівприлад».15.Про прийняття рішен-
ня про припинення повноважень членів Правління Товариства ПАТ 
«Мукачівприлад».

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України. Ознайомитись з матеріала-
ми щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери мо-
жуть у робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням товариства, а 
саме: Закарпатська область, м.Мукачеве вул. Миру, 151., у кабінеті Голо-
ви правління, а також в день проведення Загальних зборів у місці їх про-
ведення, а також на власному сайті товариства: mprilad.emitents.net.ua. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
–економіст Лендєл Ярослава Михайлівна.Телефон для довідок: 8-031-31-
2-23-65

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

найменування показника. період 2014р./2015р./2016р. Усього акти-
вів 15837,0/15818,0/15804,0.Основні засоби 4160,0/3945,0/3760,0. Довго-
строкові фінансові інвестиції -/-/-. Запаси 9236,0/9593,0/9825,0. Сумарна 
дебіторська заборгованість 187,0/272,0/276,0. Грошові кошти та їх еквіва-
ленти 647,0/124,0/3,0. Нерозподілений прибуток(непокритий збиток 
797,0/885,0/934,0.Власний капітал 15309,0/15397,0/15446,0.Статутний ка-
пітал 14512,0/14512,0/14512,0. Довгострокові зобов'язання -/-/-. Поточні 
зобов'язання 528/421/358. Чистий прибуток (збиток) 90/88/49. Кількість 
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -/-. Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -/-. Середньорічна 
кількість акцій (шт.) 89032/ 89032/89032 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 117/101/91.

Голова правління  лендєл С.в. 
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На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства»,  
КомпанІя адвореС ХолдІнГ лтд (реєстраційний но-
мер 366176, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет ак-

цій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН», який з ураху-
ванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме 
значний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

АДВОРЕС ХОЛДІНГ 
ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

АДВОРЕС ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
АДВОРЕС ХОЛДІНГ 

ЛТД має намір 
придбати

Кількість акцій на 
компанії АДВОРЕС 

ХОЛДІНГ ЛТД та 
афілійованих особах за 
наслідками придбання

шт. % простих 
акцій

Найменуван-
ня або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕРЛАН" (24616119), акції іменні прості

0 0 0 0 0 839 007 19.2329 839 007 19.2329

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства»,  
КомпанІя адвореС ХолдІнГ лтд (реєстраційний но-
мер 366176, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет  

акцій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН», який з ураху-
ванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме зна-
чний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

АДВОРЕС ХОЛДІНГ 
ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

АДВОРЕС ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
АДВОРЕС ХОЛДІНГ 

ЛТД має намір 
придбати

Кількість акцій на компанії 
АДВОРЕС ХОЛДІНГ ЛТД 

та афілійованих особах за 
наслідками придбання

шт. % простих 
акцій

Найменування 
або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОРЛАН" (21497134), акції іменні 
прості

0 0 0 0 0 19 926 12.0000 19 926 12.0000

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя СайтефелІ ІнвеСтментС лтд (реєстра-
ційний номер 366179, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати 

пакет акцій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН», який з 
урахуванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме 
значний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

САЙТЕФЕЛІ 
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 
САЙТЕФЕЛІ ІНВЕСТМЕНТС 

ЛТД

Кількість акцій, які 
САЙТЕФЕЛІ 

ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 
має намір придбати

Кількість акцій на компанії 
САЙТЕФЕЛІ ІНВЕСТМЕНТС 
ЛТД та афілійованих особах 

за наслідками придбання

шт. % простих 
акцій

Найменування 
або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОРЛАН" (21497134), акції іменні 
прості

0 0 0 0 0 40 100 24.1494 40 100 24.1494

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя мервІнало ХолдІнГ лтд (реєстраційний 
номер 366177, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет 

акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН», який з ураху-
ванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме зна-
чний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

МЕРВІНАЛО 
ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

МЕРВІНАЛО ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
МЕРВІНАЛО ХОЛДІНГ 

ЛТД має намір 
придбати

Кількість акцій на компанії 
МЕРВІНАЛО ХОЛДІНГ ЛТД та 

афілійованих особах за наслід-
ками придбання

шт. % простих 
акцій

Наймену-
вання або 

П.І.Б. 
шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕРЛАН" (24616119), акції іменні прості

0 0 0 0 0 886 879 20.3303 886 879 20.3303

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя мервІнало ХолдІнГ лтд (реєстраційний  
номер 366177, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет 

акцій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН», який з ураху-
ванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме зна-
чний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

МЕРВІНАЛО 
ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

МЕРВІНАЛО ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
МЕРВІНАЛО 

ХОЛДІНГ ЛТД має 
намір придбати

Кількість акцій на компанії 
МЕРВІНАЛО ХОЛДІНГ 
ЛТД та афілійованих 
особах за наслідками 

придбання

шт. % простих 
акцій

Найменування 
або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОРЛАН" (21497134), акції іменні прості

0 0 0 0 0 41 266 24.8516 41 266 24.8516

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

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

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

2. Код за ЄДРПОУ-00852200
3. Місцезнаходження-72130, Запорізька обл., Приморський р-н., 

с.  Єлизаветiвка, вул. Ленiна, 21
4. Міжміський код, телефон та факс-(061) 221-93-46 (061) 221-93-46
5. Електронна поштова адреса-iigrishko@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-elizpat.pat.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
-

приватне аКцiонерне товариСтво «ЄлиЗаветiвСЬКе»
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На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя СайтефелІ ІнвеСтментС лтд (реєстра-
ційний номер 366179, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати 

пакет акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН», який з 
урахуванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме 
значний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

САЙТЕФЕЛІ 
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 
САЙТЕФЕЛІ ІНВЕСТМЕНТС 

ЛТД

Кількість акцій, які 
САЙТЕФЕЛІ 

ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 
має намір придбати

Кількість акцій на компанії 
САЙТЕФЕЛІ ІНВЕСТ-

МЕНТС ЛТД та афілійова-
них особах за наслідками 

придбання

шт. % простих 
акцій

Найменуван-
ня або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕРЛАН" (24616119), акції іменні прості

0 0 0 0 0 829 849 19.0230 829 849 19.0230

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя СопреССо ХолдІнГ лтд (реєстраційний но-
мер 366818, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет ак-

цій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН», який з ураху-
ванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме 
значний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

СОПРЕССО 
ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

СОПРЕССО ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
СОПРЕССО ХОЛДІНГ 

ЛТД має намір 
придбати

Кількість акцій на компанії 
СОПРЕССО ХОЛДІНГ 
ЛТД та афілійованих 
особах за наслідками 

придбання

шт. % простих 
акцій

Найменування 
або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕРЛАН" (24616119), акції іменні прості

0 0 0 0 0 944 288 21.6463 944 288 21.6463

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя СопреССо ХолдІнГ лтд (реєстраційний но-
мер 366818, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет  

акцій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН», який з ураху-
ванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме зна-
чний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

СОПРЕССО 
ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

СОПРЕССО ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
СОПРЕССО 

ХОЛДІНГ ЛТД має 
намір придбати

Кількість акцій на компанії 
СОПРЕССО ХОЛДІНГ 
ЛТД та афілійованих 
особах за наслідками 

придбання

шт. % простих 
акцій

Найменування 
або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОРЛАН" (21497134), акції іменні прості

0 0 0 0 0 29 039 17.4881 29 039 17.4881

На вимогу ст.64  Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя воленІо ХолдІнГ лтд (реєстраційний номер 
366052, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет акцій  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН», який з урахуван-
ням належних їй та афілійованим особам акцій  становитиме значний 
пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 
ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ 

ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ 

ЛТД має намір 
придбати

Кількість акцій на компанії 
ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД та 

афілійованих особах за 
наслідками придбання

шт. % простих 
акцій

Найменування 
або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕРЛАН" (24616119), акції іменні 
прості

0 0 0 0 0 862 128 19.7629 862 128 19.7629

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
КомпанІя воленІо ХолдІнГ лтд (реєстраційний номер 
366052, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет акцій  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН», який з урахуванням 
належних їй та афілійованим особам акцій становитиме значний па-
кет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 
ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ 

ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД

Кількість акцій, які 
ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ 

ЛТД має намір 
придбати

Кількість акцій на компанії 
ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД та 

афілійованих особах за 
наслідками придбання

шт. % простих 
акцій

Найменуван-
ня або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОРЛАН" (21497134), акції іменні 
прості

0 0 0 0 0 25 691 15.4718 25 691 15.4718

ii. текст повідомлення
За iнформацiєю, отриманою Товариством вiд ПАТ «НДУ» 27.03.2017: 

збiльшився розмiр пакету голосуючих акцiй «Фiзичної особи», розмiр частки 
зазначеної особи в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй 
складав 15.9924%, пiсля змiни складає 16.2135% та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав 16.5000%, пiсля 
змiни складає 16.7000%; збiльшився розмiр пакету голосуючих акцiй 
«Фiзичної особи», розмiр частки зазначеної особи в загальнiй кiлькостi акцiй 
до змiни розмiру пакета акцiй складав 17.1520%, пiсля змiни складає 
20.1077% та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета 

акцiй складав 17.7000%, пiсля змiни складає 20.8000%.
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 Сафонов Анатолiй Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.03.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-приватне аКцiонерне 

товариСтво «дтеК павлоГрадвУГiлля»
2. Код за ЄДРПОУ-00178353
3. Місцезнаходження-51400, Днiпропетровська область, мiсто Павло-

град, Соборна, 76
4. Міжміський код, телефон та факс-(0563) 26-85-64 -
5. Електронна поштова адреса-FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.dtek.com
7. Вид особливої інформації-Відомості про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв
-

ii. текст повідомлення
29.03.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» 

(протокол №б/н вiд 29.03.2017 року) з метою оптимiзацiї органiзацiйної 
структури було прийнято рiшення про припинення (закриття) ФIЛIЇ «ПАВ-
ЛОГРАДСЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ГАСIННЮ 
ТЕРИКОНIВ ТА РЕКУЛЬТИВАЦIЇ ЗЕМЕЛЬ «ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код 
26460971), мiсцезнаходження: 51412, Днiпропетровська обл., мiсто Пав-
лоград, вул.Тернiвська, будинок 27. 

Фiлiя здiйснювала дiяльнiсть з надання послуг з прийому, плануванню 
гiрничої маси та вiдходiв вуглезбагачення на дiлянках рекультивацiї та по-
родних вiдвалах. 

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 Воронiн Сергiй Анатолiйович 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.03.2017

(дата)

повІдомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІо-
нерне товариСтво 
«пІвнІчтранС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05523553
3. Місцезнаходження емітента 65025, м. Одеса, 21 км 

Старокиївської дороги
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482) 750-38-38, 750-25-40
5. Електронна поштова адреса емітента severtrans@sarmontgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для роз-
криття інформації

 SEVERTRANS.ORG.UA

7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу ІІІ 

рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. текс повідомлення
Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ПІВНІЧТРАНС» від 

28.03.2017 року № 12/17/СТ-НС відповідно до положень Статуту Товари-
ства, прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- звільнено з посади Директора Товариства Савченко Юрія Олексан-
дровича, паспорт серії ЕМ № 286473, виданий Краснолуцьким МВ УМВС 
України в Луганській області 04.08.1999 р., за власним бажанням з 
28.03.2017р. Посадова особа перебувала на посаді з 17.10.2014 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у ста-
тутному капіталі Товариства не має.

- призначено на посаду виконуючого обов’язки Директора Товариства 
Калюжного Юрія Миколайовича, паспорт серії КЕ № 277752, виданий Ма-
линовським РВ УМВС України в Одеській області 27.05.1996 р. Посадова 
особа призначена безстроково, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяль-
ності обіймала посади заступника директора з експлуатації ПАТ «Північ-
транс», виконуючого обов`язки директора ПАТ«ПІВНІЧТРАНС», старшого 
механіка ТОВ «СОЮЗ 20», непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

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

Виконуючий обов’язки директора_________ Калюжний Ю.М.
М.П. (підпис)(ініціали та прізвище керівника) 29.03.2017

повІдомлення 
про виникнення особливої

інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ТЕТIС».
2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.
3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.
5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (прото-
кол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про при-
пинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства, припинено по-
вноваження:

1. Голови Наглядової Ради Голоска Анатолiя Леонiдовича, паспорт СО 
358837 виданий 19.04.2000р. Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. 
Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi пе-
ребував 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) - 0.0126%.

2. Члена Наглядової Ради Нарижного Володимира Вiкторовича, пас-
порт СН 251244 виданий 13.08.1996р. Ватутiнським 

РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну 
повноважень. На данiй посадi перебував 7 рокiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.0126%.

3. Члена Наглядової Ради Малiновського Григорiя Тарасовича, паспорт 
СН 746441 виданий 26.02.1998р. Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. 
Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi пе-
ребував 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) - 0.0252%.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (прото-
кол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), обрано:

1. Голову Наглядової Ради Голоско Анатолiя Леонiдовича, паспорт 
СО 358837 виданий 19.04.2000р. Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. 
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв, прийняття 
рiшення Наглядовою Радою (протокол Наглядової Ради №1 вiд 
28.03.2017 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi поса-
ди: ПАТ «Оболонь», директор з безпеки. На посаду обраний термiном 
на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) - 0.0126%.

2. Члена Наглядової Ради Нарижного Володимира Вiкторовича, пас-
порт СН 251244 виданий 13.08.1996р. Ватутiнським РУГУ МВС України 
в м.Києвi. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ «Оболонь», 
водiй навантажувача-комiрник. На посаду обраний термiном на три 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) - 0.0126%.

3. Члена Наглядової Ради Щурко Володимира Романовича, паспорт СО 
150347 виданий 03.06.1999р. Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. 
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ «Оболонь», провiдний 
iнженер по холоду, повiтрю, вуглекислотi. На посаду обраний термiном на 
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 
- 0%.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (прото-
кол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про при-
пинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства, припинено по-
вноваження:

1. Голови Ревiзiйної комiсiї Левкiвського Романа Миколайовича, паспорт 
ВМ 104565 виданий 08.04.1996р. Чуднiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. 

пУБiчне аКцiонерне товариСтво 
«тетiС»
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості приватне аКцiонерне товари-
Ство «чернiГiвСЬКий цеГелЬний Завод №3» Код 
за ЄДРПОУ 01296639 Місцезнаходження14010, м. Чернiгiв, вул. Попова, 6, 
тел/ф (0462) 664763 Електронна адреса alex.zavod3d@gmail.com Адреса 
сторінки в Інтернет для розкриття інформації chernigivtsegla.pat.ua.

вид особливої інформації відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента. 

ІІ. текст повідомлення Припинено повноваження Голови Наглядової 
ради Дiхтярука Вiталiя Борисовича (паспортНК 430546 вид. 12.11.1997 
Деснянський ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй обл.) - акцiонера (володiє 8.867% 
акцiй товариства) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (далі -Зборів) 
вiд 27.03.2017 в зв'язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень. 
На посадi був з 2004 р. Припинено повноваження члена Наглядової ради 
Герасименко Ганна Миколаївна (паспорт НК 976244 вид. 17.12.2001 Дес-
нянський ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй обл) - акцiонера (володiє 0,194% 
акцiй товариства) за рiшенням Зборів вiд 27.03.2017 в зв'язку з закiнченням 
трирiчного термiну дiї повноважень. На посадi була з 2004 року. Припине-
но повноваження члена Наглядової ради Ревко Лiдiя Якiвна (паспорт НК 
919931 вид. 20.06.1999 Новозаводський ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй обл)  - 
акцiонера (володiє 0,1337% акцiй товариства) за рiшенням Зборів вiд 
27.03.2017 в зв'язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень. На 
посадi була з 2004 р. Припинено повноваження Ревiзора Падун Ганна 
Петрiвна (паспортНК 180099 вид. 24.10.1996 Чернiгiвський РВ УМВС У) - 
акцiонера (володiє 0,2% емітента) за рiшенням Зборів вiд 27.03.17 в 
зв'язку з вiдсутнiстю обов’язковостi наявностi Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) 
згiдно нової редакцiї Статуту. На дану посаду нiкого не призначено. На 
посадi працювала 4 р.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Дiхтярука Вiталiя Борисови-
ча (НК 430546 вид. 12.11.1997 Деснянський ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй 
обл.) - акцiонера (володiє 8,867% акцiй) за рiшенням Зборів вiд 27.03.17 , 
на посаду Голови Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради (прото-
кол вiд 27.03.17) в зв'язку з вакантнiстю посади на наступний термiн 
3  роки. Посади протягом попереднiх 5 р: Голова Наглядової ради, голо-
вний iнженер ПрАТ.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Герасименко Ганна Миколаїв-
на (НК 976244 вид. 17.12.2001 Деснянський ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй обл) 
- акцiонера (володiє 0,194% акцiй) за рiшенням Зборів вiд 27.03.2017, в 
зв'язку з вакантнiстю посади на наступний термiн 3 роки. Посади протягом 
попереднiх 5 р: Член Наглядової ради, iнженер з охорони працi в ПрАТ.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Ревко Лiдiя Якiвна (НК 
919931 вид. 20.06.1999 Новозаводський ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй обл) 
- акцiонера (володiє 0,133% акцiй товариства) за рiшенням Зборів вiд 
27.03.2017, в зв'язку з вакантнiстю посади на наступний термiн 3 роки. 
Посади протягом попереднiх 5 р. Член Наглядової ради, головний техно-
лог в ПрАТ.

Всі зазначені в повідомленні особи до кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi та посадовi злочини не притягались

Підтверджую достовірність цієї інформації Голова правлiння Самой-
ленко а. в. 27.03.17

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-пУБлiчне аКцiонерне 

товариСтво «КонСтрУКцiя»
2. Код за ЄДРПОУ-01412259
3. Місцезнаходження-83058, м. Донецьк, Лiвобережна, 6А
4. Міжміський код, телефон та факс-062 3451601 062 3451604
5. Електронна поштова адреса-donzmk@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.dzmk.metall.donetsk.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
-

ii. текст повідомлення
25.03.2017 Наглядовою радою Товариства, на пiдставi п.8 ч.2 ст. 52 

Закону України «Про акцiонернi товариства», п.п. 7.3.5.16 статуту Това-
риства прийнято рiшення про: припинення з 24.04.2017 повноважень 
(без припинення трудових вiдносин з Товариством): Голови правлiння - 
Єзерець Михайло Семеновича, який володiє часткою у статутному 
капiталi в розмiрi (далі - розмір частки) 0.1556% та Членів правління: 
Гуржи Iгора Анатолiйовича, який не володіє часткою у статутному 
капiталi, Айварджи Володимир Дмитрович, розмір частки 0.0431%, Дра-
ги Лiдiї Василiвни, розмір частки 0.0259%, Здрок Володимира Васильо-
вича, який не володіє часткою у статутному капiталi, Риженкова Олек-
сандра Андрiйовича, розмір частки 7.0661%; строк, протягом якого 
зазначені особи перебували на відповідних посадах складає 6 рокiв; та 
призначення з 25.04.2017 Голови правлiння - Єзерець Михайло Семе-
новича, який протягом останнiх п’яти рокiв обіймав посади (далі - поса-
ди): перший заступник Голови правлiння, т.в.о. голови Правлiння, та 
Членів правління: Гуржу Iгора Анатолiйовича, посади: гол. iнженер, Член 
правлiння, Айварджи Володимира Дмитровича, посади: начальник ви-
робничої дiльницi, Член правлiння, Драгу Лiдiю Василiвну, посади: на-
чальник виробничої дiльницi, Член правлiння, Здрок Володимира Васи-
льовича, посади: начальник виробничої дiльницi, Член правлiння, 
Риженкова Олександра Андрiйовича, посади: голова Правлiння, дирек-
тор з перспективних проектiв, Член правлiння; строк, на який зазначених 
осіб призначено на відповідні посади складає 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначені особи не маєють, 
інформацiя щодо паспортних даних посадових осіб не наводиться, 
оскiльки не надано згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї.

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 Єзерець Михайло Семенович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.03.2017
(дата)

На данiй посадi перебував 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

2. Члена Ревiзiйної комiсiї Власюк Олександра Iвановича, паспорт СО 943598 
виданий 06.06.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 3 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки 
посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

3. Члена Ревiзiйної комiсiї Шишлевську Нiну Олексiївну, паспорт СН 
453404 виданий 10.04.1997р. Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi. 
Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi пе-
ребувала 13 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) - 0.0126%.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (прото-
кол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), обрано:

1. Голову Ревiзiйної комiсiї Левкiвського Романа Миколайовича, паспорт 
ВМ 104565 виданий 08.04.1996р. Чуднiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами 
акцiонерiв, прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю (протокол Ревiзiйної 
комiсiї №1 вiд 28.03.2017 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
наступнi посади: ПАТ «Оболонь», заступник начальника вiддiлу. На посаду 
обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

2. Члена Ревiзiйної комiсiї Власюк Олександра Iвановича, паспорт СО 
943598 виданий 06.06.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi. 
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ «ТЕТIС», електромонтер 
з ремонту та обслуговування електрообладнання. На посаду обраний 
термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента 
(у вiдсотках) - 0%.

3. Члена Ревiзiйної комiсiї Семенюк Людмилу Федорiвну, паспорт 
СО 436302 виданий 29.07.2000р. Ватутiнським РУГУ МВС України в 
м.Києвi. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: ПАТ «Обо-
лонь», начальник вiддiлу. На посаду обрана термiном на три роки. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) - 0%.

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

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

2. Найменування посади 
Директор

_________ 
(підпис)

К. В. Ваннiкова 
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 29.03.2017р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА  
№ 595»

2. Код за ЄДРПОУ: 05392140
3. Місцезнаходження: 18008 мiсто Черкаси, вулиця Десантникiв будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-69-94, 63-69-94
5. Електронна поштова адреса: 05392140@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» 

Протокол № 1 від 29.03.2017 року припинено повноваження Ревізора това-
риства Шунiної Галини Олексiївни, з 29.03.2017 року, паспорт серія НС  
№ 669038 виданий 17.07.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з за-
твердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому посада Ревізора 
не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
21.04.2015 року до 29.03.2017 року. 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. директор чуб Сергiй валентинович 30.03.2017

приватне аКцiонерне товариСтво «СпецiалiЗована переСУвна меХанiЗована Колона № 595»

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 «СпецiалiЗована переСУвна 
меХанiЗована Колона № 595»

2. Код за ЄДРПОУ: 05392140
3. Місцезнаходження: 18008 мiсто Черкаси, вулиця Десантникiв будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-69-94, 63-69-94
5. Електронна поштова адреса: 05392140@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
28 березня 2017 року ПрАТ «СПМК №595 « отримано від ПАТ «НДУ» 

(код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціоне-

рів сформованого станом на 23.03.2017 року (вих. № 128241зв від 
24.03.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився без змін, 
загальна кількість акцій «фiзичної особи» складає 3738884 штуки, загальна 
кількість голосуючих акцій 3738884 штуки. Розмiр частки акцiонера 
«фiзичної особи» становить 47,758072 % в загальнiй кiлькостi акцiй у 
вiдсотках до статутного капiталу та 48,953272 % в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй.

28 березня 2017 року ПрАТ «СПМК №595 « отримано від ПАТ «НДУ» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 23.03.2017 року (вих. № 128241зв від 24.03.2017 
року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився без змін, загальна 
кількість акцій «фiзичної особи» складає 3898775 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій 3898775 штук. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» 
становить 49,800416 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу та 51,046728 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. директор чуб Сергiй валентинович 29.03.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«тернопІлЬСЬКий молоКоЗавод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Тернопільський молокозавод». 2. Код за ЄДРПОУ: 30356917.  
3. Місцезнаходження:місто Тернопіль вулиця Лозовецька 28. 4. Міжміський 
код, телефон та факс:(0352) 56-12-01. 5. Електронна поштова  
адреса:ter_moloko@reyestr.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
ter_moloko@reyestr.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про змі-
ну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. текст повідомлення Згiдно даних зведеного облiкового реєстру 
отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 29.03.2017, вста-
новлено, що: -розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальній кіль-
кості голосуючих акцій фiзичної особи до змiни становив 13,1992%, пiсля 
змiни становить 6,8887%;

-розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальній кількості голо-
суючих акцій фiзичної особи до змiни становив 11,8008%, пiсля змiни ста-
новить 10,8760%.

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

Голова правління __________ Ковальчук в.в.
30.03.2017 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне то-
вариСтво «полтавСЬКе»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 05384910; 
3.Місцезнаходження – 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем’янівка, 
вул.Центральна, буд.17; 4.Міжміський код, телефон та факс: (0532)555-
762/612-301; 5.Електронна поштова адреса– 05384910@atrep.com.ua; 6.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації – http://05384910.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інфор-
мації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інфор-
мації емітентами цінних паперів: Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Полтавське» від 30.03.2017р., протокол № 1, прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо 
надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами госпо-
дарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення 
граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000 (три мільйо-
ни) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Націо-
нального 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 су-
місну діяльність 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 комплектуючих, ма-
теріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших 
об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо рекон-
струкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до 
умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 1 910 100 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності складає- 157,06%. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 2109690 
шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2109690 шт.; кіль-
кість 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.в.о.директора (підпис) в.в.Собакарь 30.03.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №62, 31 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

44

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 товариСтво З оБмеЖе-
ноЮ вiдповiдалЬнiСтЮ 
"веон плЮС"

2. Код за ЄДРПОУ 34619544
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Братська 17-19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+3044 3931373 +3044 3931377

5. Електронна поштова адреса Info.podil.kiev@radissonblu.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://34619544.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв учасникiв ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» 29 березня 

2017 року (Протокол загальних зборiв учасникiв ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» №1 
вiд 29 березня 2017 р.) було звiльнено Генерального директора ТОВ «ВЕОН 
ПЛЮС», Кавицьку Оксану Вікторівну на пiдставi поданої нею заяви.

Кавицька Оксана Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Рiшенням Загальних зборiв учасникiв ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» (Протокол 
загальних зборiв учасникiв ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» №1 вiд 29 березня 
2017  р.) з 30 березня 2017 року Генеральним директором ТОВ «ВЕОН 
ПЛЮС» було призначено Жилу Василя Олександровича.

Жила Василь Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

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

2. Найменування посади Жила Василь Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2017
(дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «фІр-
ма «авІаІнвеСт» (місце знаходження: 03151, м. Київ, вул. 
Волинська, буд. 65), повідомляє про доповнення до повідомлення 
про скликання річних загальних зборів Товариства, які призначені на 
12 год. 00 хв. 29 квітня 2017 року (повідомлення опубліковане в бюле-
тені «Відомості НКЦПФР» від 30.03.2017 №61). 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника

період

Звітний попере-
дній

2016 р. 2015 р.
Усього активів 19407 23040
Основні засоби 16923 17817
Довгострокові фінансові інвестиції 108 108
Запаси 1324 2542
Сумарна дебіторська заборгованість 529 1093
Грошові кошти та їх еквіваленти 368 629
Витрати майбутніх періодів 12 13
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 101 101
Статутний капітал 2100 2100
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 20740 22630
Чистий прибуток(збиток) (1743) (2568)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1400000 1400000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 63

наглядова рада пат «фІрма «авІаІнвеСт»

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне то-

вариСтво «вСеУКраЇнСЬКий наУКово-доСлiдний 
iнСтитУт аналiтичноГо приладоБУдУвання»

2. Код за ЄДРПОУ: 33440021
3. Місцезнаходження: 03061 м. Київ вул. Шепелєва, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 502-13-68 502-13-68
5. Електронна поштова адреса: analyt@ukranalyt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukranalyt.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
ii. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 26.03.2017 року) 
було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента: 

1. У зв’язку з закiнченнямтермiну повноважень Наглядової ради було 
відкликано голову Наглядової ради Дашковського Юрія Олександровича 
(паспорт: серія МЕ номер 254692 виданий 05.07.2003 р. Подільським РУ 
ГУ МВС України). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
14,8744% (1903921штук). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Особа перебувала на посаді 6 років.

2. У зв’язку з закiнченнямтермiну повноважень Наглядової радибуло 
відкликано члена Наглядової ради Єременко Станіслава Івановича (пас-
порт: серія СО номер 904907 виданий 04.07.2002 р. Солом»янським РУ 
ГУ МВС України). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00012% (16шт). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає.Особа перебувала на посаді 3 роки.

3. У зв’язку з закiнченнямтермiну повноважень членів Наглядової ра-
дибуло відкликано члена Наглядової ради Кривошея Валерія Івановича 
(паспорт: серія СО номер 641385 виданий 05.06.2001 р. Московським РУ 
ГУ МВС України). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00012% (16шт). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає.Особа перебувала на посаді 6років.

4. Єременко Станіслава Івановича (паспорт: серія СО номер 904907 
виданий 04.07.2002 р. Солом»янським РУ ГУ МВС України) було обрано 
членом Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00012% (16 штук). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Особу обрано на 3 роки.Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу.

5. Кривошей Валерія Івановича (паспорт: серія СО номер 641385 ви-
даний 05.06.2001 р. Московським РУ ГУ МВС України) було обрано на 
посаду члена Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,00012% (16 штук). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Особу обрано на 3 роки. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: інженер.

6. Дашковського Юрія Олександровича (паспорт: серія СО номер 
254692 виданий 05.07.2003 р. Подільським РУ ГУ МВС України) було об-
рано членом Наглядової ради. Засіданням Наглядової ради (протокол 
№1/17/НР Дашковського Ю.О. було обрано Головою Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 14,8744% (1903921штук). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особу об-
рано на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: науковий співробітник.

Голова правління             дашковський олександр анастасійович

річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
"СiверСЬКе", 22821513, 
Чернігівська обл., Новгород-Сiверський 
р-н, 16000, м. Новгород-Сiверський, 
вул. Базарна, 1 (04658) 21720

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

22.03.2017

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

http://siverske.pat.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
i. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Українська гірничо-металургійна компанія - Миколаїв»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05409128
1.3. Місцезнаходження: 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, буд. 5
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (512) 60-14-18; (512) 60-14-18
1.5. Електронна поштова адреса: t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://nikolaev.ugmk.net
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

ii. текст повідомлення
28.03.2017 р. річними загальними зборами акціонерів (далі - Збори) 

Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна 
компанія-Миколаїв» (далі - Товариство) прийнято рішення про погодження 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

1. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 10 000 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 25,66485%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

2. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 10 000 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 25,66485%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

3. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 10 000 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 25,66485%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

4. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 4 000 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 10,26594%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 

«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

5. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 10 000 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 25,66485%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

6. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 1 000 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 2,56648%. Станом на 22 березня 
2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь 
у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах становить  
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства України ви-
моги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересова-
ністю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

7. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 7 000 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 17,96539%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

8. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 8 400 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 21,55847%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

9. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства та складає 9 500 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 24,38161%. Станом на 22 берез-
ня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах ста-
новить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосову-
ються.

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраЇнСЬКа ГІрничо-металУрГІйна КомпанІя - миКолаЇв»
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10. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 9 500 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить 24,38161%. Станом на 22 березня 
2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь 
у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах становить  
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства України ви-
моги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересова-
ністю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

11. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 9 500 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить 24,38161%. Станом на 22 березня 
2017 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь 
у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах становить  
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства України ви-
моги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересова-
ністю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

12. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 3 500 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. 
грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить 8,9827%. Станом на 22 березня 
2017  р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь 
у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 1 210 133 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах становить  
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 320 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0 шт. Відповідно до чинного законодавства України ви-

моги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересова-
ністю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

28.03.2017 р. Зборами прийнято рішення про затвердження правочину, 
щодо вчинення якого є заінтересованість та надано згоду на вчинення до-
даткових правочинів до нього. Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає  
4 250 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 10 907,56035%. Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання 
переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах) загальна кіль-
кість голосуючих акцій становить 1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 320 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт. 
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціо-
нерного товариства не застосовуються.

28.03.2017 р. Зборами прийнято рішення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Ринкова вартість май-
на, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та 
складає 4 250 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення рин-
кової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 10 907,56035%. Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання 
переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах) загальна кіль-
кість голосуючих акцій становить 1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 320 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт. 
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціо-
нерного товариства не застосовуються.

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

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

Директор Пузанов А.В., 29.03.2017 р.

повідомлення про проведення загальних зборів
аКцІонерне товариСтво ЗаКритоГо типУ 

«автопоБУтСервІС» скликає загальні збори акціонерів 
30.04.2017 о 09.30 за адресою товариства: 73011, м.Херсон, вул.пол-
тавська, 97, кабінет директора. Перелік питань проекту порядку денно-
го: 1. Обрання лічильної комісії. 2.Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 3.Звіт На-
глядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4.Звіт Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візійної комісії Товариства. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік. 6.Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи 
в 2016 році. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів АТЗТ «Автопобутсервіс», буде складено станом на 
24  годину 25.04.2017 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до законодавства України. Акціонери можуть ознайомитись з 
документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за 
місцезнаходженням АТЗТ «Автопобутсервіс» за адресою: 73011,  
м.Херсон, вул.Полтавська, 97, кабінет директора у робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в 
день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — директор товариства – Підлісняк Валерій Іванович.  
Телефон для довідок: 0552 294032. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
02114006pat.ua. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) Усьо-
го активів - 45,3/46,0; Основні засоби - 29,7/27,3; Довгострокові фінансові 
інвестиції - 0/0; Запаси - 12,0/12,0; Сумарна дебіторська заборгованість - 
3,4/5,6; Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,2/1,0; Нерозподілений прибу-
ток - -31,7/-31,9; Власний капітал -; Статутний капітал - 73,5/73,5; Довго-
строкові зобов'язання -0/0; Поточні зобов'язання - 3,5/4,4; Чистий прибуток 
(збиток) - -1,9/-0,2; Середньорічна кількість акцій (шт.) - 73500; Кількість 
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -0; Загальна сума ко-
штів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -0; Чисельність 
працівників на кінець періоду (осіб) -3/3. 

директор  підлісняк в.І.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

приватне аКцІонерне 
товариСтво «лІКтрави»

2. Код за ЄДРПОУ 00481181
3. Місцезнаходження 10001 м. Житомир Шосе Київське, 

буд. 21
4. Міжміський код, телефон 
та факс 

0412 427932 ; 428021

5. Електронна поштова 
адреса 

 office@liktravy.com.ua

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

 http://liktravy.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Мельничук Галина Рафаїлівна переведена на посаду головного бух-

галтера ПрАТ «Ліктрави» з 29 березня 2017 року на постійній основі, 
безстроково, згідно з Наказом виконавчого директора ПрАТ «Ліктрави» 
№72-К від 29 березня 2017 р. Часткою в статутному капіталі Емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перелік інших посад, які обіймала дана особа протягом останніх 
5  років, - головний бухгалтер ЗАТ «Житомирські ласощі»; радник з пи-
тань бухгалтерського обліку ТДВ «ЖЛ»; головний бухгалтер НПС ТДВ 
«ЖЛ»; головний бухгалтер ТОВ «Телепорт Трейд Сервіс». Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

2. Найменування посади. Генеральний директор Скробанскі Вой-
чех Анджей 29 березня 2017 року.
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повІдомлення 
про проведення чергових загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво «ЖитомироБлпаливо»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 10001 м. Житомир, 

вул. Ватутіна,63 а
Шановні акціонери!
Голова правління Публічного акціонерного товариства «Житомироблпа-

ливо» повідомляє Вас, що 30 квітня 2017 року о 17-00 за адресою: м.  Жи-
томир, вул. ватутіна, 63а в приміщенні адміністративної будівлі 
пат  «Житомироблпаливо» (кімната переговорів), відбудуться За-
гальні збори акціонерів товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
30 квітня 2017 року з 16-30 до 16-50 за місцем проведення загальних збо-
рів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 26.04.2017 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним (перелік питань, включених до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів пУБлІчноГо аКцІонерноГо 

товариСтва «ЖитомироБлпаливо»):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
2. Про обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3. Про обрання головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТО-

МИРОБЛПАЛИВО».
4. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ 

«ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» про результати фінансово-господарської діяль-
ності у 2016 році.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради 
ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» про результати діяльності за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИ-
ВО» за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» за 
2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Про затвердження значних правочинів.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИ-

ВО».
12. Про проведення архівування документів ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПА-

ЛИВО» та передачу їх в архів відповідно до норм чинного законодавства 
України.

13. Про проведення змін в організаційно-правовій формі ПАТ «ЖИТО-
МИРОБЛПАЛИВО».

14. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» 
у зв’язку з перейменуванням назви вулиці місця знаходження ПАТ «ЖИТО-
МИРОБЛПАЛИВО».

15. Інші питання.
основні показники фінансово-господарської діяльності
найменування показника 2015 рік 2016 рік

Усього активів 8465 6113
Основні засоби 7504 4652
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 787 961
Сумарна дебіторська заборгованість 159 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 25
Нерозподілений прибуток (13239) (15483)
Власний капітал (3857) (7492)
Статутний капітал 2757 2757
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12322 13605
Чистий прибуток (збиток) (2146) (3635)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 027284 284 11 027 284
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеться 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2017 
року (включно) з понеділка по п’ятницю з 9.00 годин до 17.00 годин (крім 
святкових днів) за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Вату-
тіна, 63-а, к.1. 30 квітня 2017 року. Ознайомлення акціонерів з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у 
місці проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлена акціонерів з документами – Голова прав-
ління Щербина Сергій Володимирович.

Довідки можна отримати за телефоном: (0412)36-05-62.
Адреса веб-сайту ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» , на якому розміщено 

інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до Про-
екту Порядку денного: http://ztoblpalivo.besaba.com

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління пат «ЖитомироБлпаливо» Щербина Сергій 

володимирович, 29.03.2017 року

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 ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ»; 00233520; Предславинська, 28,

м. Київ, Печерський, 03150; (044) 528-70-44.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://www.ndi-autoprom.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «КОМПАС-АУДИТ» (ПП «АФ «КОМПАС-АУДИТ»), 32135020.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 02.11.2016 року. Кво-

рум зборів: 73,6903% до загальної кількості голосів. 
порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття 
рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Роз-
гляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової 
ради Товариства про результати діяльності в 2015 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд висновків Ревізій-
ної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Това-
риства за 2015 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Това-
риства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату 
дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. 8. Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік. 9. Внесення змін до 
Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. 10. Вне-
сення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління 
та контролю Товариства. 11. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обра-
ними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.  
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

До переліку питань порядку денного пропозиції не подавалися.
Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку ден-

ного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.
5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 24.06.2016 року. 

Кворум зборів: 98,3726% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття 

рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Про 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
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вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.
Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання по Порядку 

денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування 
та прийняті відповідні рішення.

6. Інформація про дивіденди. 
На загальних зборах 02.11.2016 р. було прийнято рішення:
Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності То-

вариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи То-
вариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 38077 38925
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29 290
Довгострокові фінансові інвестиції 26774 11774

Запаси 1 2
Сумарна дебіторська заборгованість 861 15832
Грошові кошти та їх еквіваленти 855 1461
Власний капітал 36778 37902
Статутний капітал 1651 1651
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34714 35838
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 33
Поточні зобов'язання і забезпечення 1299 990
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,03 0,11

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

-0,03 0,11

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

33026060 33026060

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Ліктрави»
2. Код за ЄДРПОУ 00481181
3. Місцезнаходження 10001 м. Житомир Шосе Київське, 

буд. 21
4. Міжміський код, телефон 
та факс 

0412 427932; 428021 

5. Електронна поштова адреса  office@liktravy.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації 

 http://liktravy.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Головного бухгалтера ПрАТ «Ліктрави» Шевчук Олену Миколаївну 

звільнено 28 березня 2017 року за власним бажанням згідно з Наказом ви-
конавчого директора ПрАТ «Ліктрави» № 71/1-К від 28 березня 2017 р. На 
посаді головного бухгалтера Шевчук О.М. перебувала з 11.01.2012 р. Част-
кою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду го-
ловного бухгалтера 28 березня 2017 року нікого не призначено, так як при-
значення головного бухгалтера ПрАТ «Ліктрави» буде оформлено наказом 
29 березня 2017 року

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

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

2. Найменування посади. Генеральний директор Скробанскі войчех 
анджей 29 березня 2017 року.

приватне аКцІонерне товариСтво «лІКтрави»

повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

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

«Полтавське»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 05384910; 3.Місцезнаходження 
– 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем’янівка, вул. Центральна, 
буд.17; 4.Міжміський код, телефон та факс: (0532)555-762/612-301; 5.Елек-
тронна поштова адреса– 05384910@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації – http://05384910.smida.gov.ua; 7.  Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента

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

нерів ПАТ «Полтавське» від 30.03.2017р. (протокол № 1) в зв’язку з 
закінченням терміну повноважень припинено повноваження: голова 
наглядової ради- Манжос Віктор Якович, паспорт серії КН № 275073 
вид.26.11.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
обл., володіє 18,11% в статутному капіталі емітента, перебував на по-
саді з 22.04.2014р.; член наглядової ради- Манжос Лідія Яківна, пас-
порт серії КН № 275065 вид.26.11.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавськiй обл., володіє 18,14% в СК, перебувала на посаді 
з 22.04.2014р.; член наглядової ради – Сікалов Арсеній Геннадійович, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, воло-
діє 4,73% в СК, перебував на посаді з 22.04.2014р.; голова ревізійної 
комісії- Собакарь Віталій Володимирович, паспорт серії ВО № 042848 
вид.17.10.1995р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл., 
не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 22.04.2014р.; член 
ревізійної комісї- Манжос Поліна Валеріївна, паспорт серії КО № 656244 
вид.29.03.2006р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській 
обл., володіє 5,81% в СК, перебувала на посаді з 22.04.2014р.; член 
ревізійної комісї – Лемешко Наталія Сергіївна, посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, 

перебувала на посаді з 22.04.2014р.; терміном на три роки обрано: 
член наглядової ради, рішенням засідання наглядової ради ПрАТ 
«Полтавське» від 30.03.2017р. (протокол № 3) обрано терміном на три 
роки головою наглядової ради, акціонер- Манжос Віктор Якович, пас-
порт серії КН № 275073 вид.26.11.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавськiй обл., володіє 18,11% в статутному капіталі емі-
тента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- 
голова наглядової ради ПАТ «Полтавське»; член наглядової ради, акці-
онер- Манжос Лідія Яківна, паспорт серії КН № 275065 вид.26.11.1996р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 18,14% 
в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- 
член наглядової ради ПАТ «Полтавське»; член наглядової ради, акціо-
нер- Сікалов Арсеній Геннадійович, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала, володіє 4,73% в СК, інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п’яти років- відсутні; голова ревізій-
ної комісії- Бережна Олена Валентинівна, посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- бухгалтер 
ТОВ «Геоатомексперт»; член ревізійної комісії- Манжос Поліна Валері-
ївна, паспорт серії КО № 656244 вид.29.03.2006р. Октябрським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 5,81% в СК, інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- комерційний 
директор ВАТ «Яциново-слобідський кар’єр піску»; член ревізійної ко-
місії- Лемешко Наталія Сергіївна, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- головний бухгал-
тер ВАТ «Яциново-слобідський кар’єр піску».

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корис-
ливі 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.в.о.директора (підпис) в.в.Собакарь 30.03.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтавСЬКе»
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до УваГи аКцІонерІв
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «УКраЇнСЬКий 

наУКово-вироБничий центр проБлем деЗiнфеКцiЇ», код за 
ЄДРПОУ: 25636704 (надалі – Товариство) повідомляємо про проведення 
Загальних Зборів акціонерів «30»квітня 2017 року о 10:00 год. за адре-
сою: 04107, м. Київ, вул. нагiрна, буд.6/31, лiт.а, в кабінеті Генераль-
ного директора. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 25.04.2017р. Реєстрація акціонерів буде про-
водитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. перелік питань, 
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Обран-
ня лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з пи-
тань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Об-
рання  Голови та Секретаря загальних Зборів. 2.Затвердження звіту 
Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4.Затвердження звіту та 
висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 
рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2016 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати диві-
дендів за 2016 рік. 7.Припинення повноважень та відкликання членів На-
глядової ради Товариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та 
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових  договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.  9.Визначення основних напря-
мів діяльності Товариства на 2017 рік. Для реєстрації та участі у зборах 
учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; пред-
ставникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на за-
гальних зборах акціонерах, оформлене відповідно до чинного законо-
давства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено 
інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http://www.unvc.com.ua/ Акціонери мають право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за 
адресою: м.Київ, вул. Нагiрна, буд.6/31, лiт.А, кабінеті Генерального ди-

ректора – у робочі дні та робочий час, а в день проведення загальних 
зборів також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний ди-
ректор та Головний бухгалтер Товариства. Довідки за телефоном (044) 
461-93-73. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні. Генеральний директор Жердєва С.В. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1195,3 3798,1
Основні засоби 0,8 2,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 88,6 89,4
Сумарна дебіторська заборгованість 96,7 1934,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 177,9 940,0
Нерозподілений прибуток 1094,6 2748,3
Власний капітал 1150,9 2804,6
Статутний капітал 56,3 56,3
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 44,4 993,5
Чистий прибуток (збиток) 33,8 3068,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112500 112500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
31.03.2017 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», №62 (2567).

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКий наУКово-вироБничий центр проБлем деЗiнфеКцiЇ»

до УваГи аКцІонерІв
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «епоС», код за 

ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляємо про проведен-
ня Чергових Загальних Зборів акціонерів 30 квітня 2017 року об 10:00 
год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла церква, вул. 
толстого 44, приміщення Конференц-залу. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2017р. 
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем про-
ведення зборів. перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії та затверджен-
ня її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) прове-
дення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря за-
гальних Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати 
діяльності Товариства за 2016 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого 
органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про ре-
зультати діяльності Товариства за 2016 рік. 5.Затвердження річного фі-
нансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження по-
рядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2016 рік.  
7.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради То-
вариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради. 9.Визначення основних напрямів діяльності То-
вариства на 2017-18рр. Для реєстрації та участі у зборах учасникам 
зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних збо-
рах акціонерах, оформлене відповідно до чинного законодавства Украї-
ни. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.zaoepos.com.ua/ Для реєстрації та участі у Загаль-
них зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосуванні 
на Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного за-
конодавства України. До дня проведення Загальних зборів та в день 

проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матері-
алами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за місцезнаходженням То-
вариства: м. Біла Церква, вул. Толстого,44 (приміщення офісу б/н) 
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами осо-
ба: Юрисконсульт Космина С.О. Довідки за телефоном (04563) 6-14-16. 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
Директор ПрАТ «ЕПОС» Краєвський С.В.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат  «епоС» (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 47692 48940
Основні засоби 16483 16607
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16884 16561
Сумарна дебіторська заборгованість 9143 13214
Грошові кошти та їх еквіваленти 350 210
Нерозподілений прибуток 3135 1633
Власний капітал 22906 21404
Статутний капітал 3000
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 24782 27536
Чистий прибуток (збиток) 3135 1633
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

66 65

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
31.03.2017 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку», №62 (2567).

приватне аКцІонерне товариСтво «епоС»
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до УваГи аКцІонерІв
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «діжитек-Сервіс», 

код за ЄДРПОУ: 19364012 (надалі – Товариство) повідомляємо про про-
ведення Загальних Зборів акціонерів «30»квітня 2017 року о 10:00 год. 
за адресою: 04112, м.Київ, вул. ризька, 8-а, приміщення Конференц-
залу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 25.04.2017р. Реєстрація акціонерів буде проводитись 
з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. перелік питань, що вино-
сяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Обрання лічиль-
ної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань поряд-
ку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови 
та Секретаря загальних Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради 
про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 3.Затвердження звіту 
Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комі-
сії про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 5.Затвердження річ-
ного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6.Затверджен-
ня порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2016 рік. 7.
Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Това-
риства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укла-

датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради. 9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства 
на 2017 рік. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно 
мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – дору-
чення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах, 
оформлене відповідно до чинного законодавства України. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://digitek-s.aspectgroup.com.ua / Акціонери мають право ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: 04112,  
м.Київ, вул. Ризька, 8-А, приміщення Конференц-залу, кабінеті Голови прав-
ління – у робочі дні та робочий час, а в день проведення загальних зборів 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами Голова правління та Голо-
вний бухгалтер Товариства. Довідки за телефоном +38(044) 453-96-03.По-
відомлення про проведення загальних зборів опубліковано 31.03.2017 у 
Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», №62 (2567). Підтверджую достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні. Голова правління Гроховська Л.К.

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«дІЖитеК-СервІС»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: приватне 

аКцiонерне товариСтво «БроварСЬКе ШляХово 
- БУдiвелЬне Управлiння №50» 2. Код за ЄДРПОУ: 05408668 
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Оникієнка Оле-
га, 2-а 4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 62979, (04594) 62019 5. 
Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
dsu50.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 

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

значних правочинів:
27.03.2017 р.). Найменування уповноваженого органу, що його при-

йняв: Загальні збори акціонерів (Протокол №1/2017 від 27.03.2017 р.).
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від 
імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого 
рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) 
пункту 13.6 Статуту товариства, з наданням права, за необхідністю, пере-
доручення вчинення цих значних правочинів згідно Статуту товариства 
Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу.

Характер таких правочинів:
- укладання будь-яких договорів та угод фінансово-господарського ха-

рактеру;
- прийняття рішень про продаж основних засобів, розпорядження ко-

штами та рухомим і нерухомим майном товариства, укладання договорів 
купівлі-продажу, міни, дарування, застави рухомого і нерухомого майна.

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

Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 177403 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 563,68833%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 60991.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 52877.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

52877.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
iii. підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

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

Генеральний директор в. ф. Гавриленко,  30.03.2017 р. 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів 
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента -приватне аКцi-
онерне товариСтво «СтраХова Компанiя 
«СтраХовi ГарантiЇ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента -21957067
3. Місцезнаходження емітента-03150 м.Київ, вул.Предславинська, 

б.11/13, офiс 211
4. Міжміський код, телефон та факс емітента -0675472647 д/н
5. Електронна поштова адреса емітента -afendikova_on@sk.ubb.

com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації -http://www.strahovigarantii.
com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації-Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

2. текст повідомлення
Заступник Голови правлiння Косматенко Катерина Леонiдiвна 

(паспорт: серiя КС номер 189757 виданий Будьоннiвським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй обл 14.08.2002)вирiшено звiльнити 
31.03.2017 р., останнiй день роботи посадової особи 31.03.2017 р. 
(дата вчинення дiї 29.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 1 мiсяць. Рiшення 
прийнято Наглядовою радою вiд 29.03.2017р. (Протокол вiд 
29.03.2017 р.). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призна-
чено. Головний бухгалтер Афендiкова Ольга Миколаївна (паспорт: 
серiя ВА номер 975954 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй обл. 15.09.1997) звирiшено звiльнити 31.03.2017 р., 
останнiй день роботи посадової особи 31.03.2017 р. (дата вчинення 
дiї 29.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi, 8 рокiв 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядо-
вою радою вiд 29.03.2017р. (Протокол вiд 29.03.2017 р.). Замiсть 
звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

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

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ________ Сидоренко вiктор миколайович

М.П.
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
i.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — приватне аКцІонерне 
товариСтво «ГадяцЬКе автотранСпортне пІд-
приЄмСтво № 15337»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента — 03118251; 
3.Місцезнаходження -37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Кiндратенка, 
буд.25; 4.Міжміський код, телефон та факс -(05354)22652; 5.Електронна 
поштова адреса емітента- atp-15337@mail.ua; 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації — http://03118251.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів: Відомості про припинення емітента шляхом 
перетворення за рішенням вищого органу емітента 

ii.текст повідомлення
ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» повідомляє, що рішенням чергових загаль-

них зборів акціонерів від 29.03.2017р., протокол № 1, прийнято рішення 
про припинення емітента шляхом перетворення. Рішення прийнято з ме-
тою спрощення системи управління, мінімізація витрат акціонерного това-
риства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми 
як приватне акціонерне товариство. Результати голосування: «за» - 834212 
шт. голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвались на загальні збори, «проти»- немає. Приватне акціонерне 
товариство «Гадяцьке автотранспортне підприємство № 15337» припиня-
ється шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Гадяцьке автотранспортне підприємство № 15337». При перетворенні 

ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» всі його активи, майнові права, грошові кош-
ти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його правонас-
тупника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гадяцьке автотран-
спортне підприємство № 15337», розмір статутного капіталу якого 
становить 256 935,00 (Двісті п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять п’ять 
гривень 00 копійок) грн. Обмін акцій АТ на частки ТОВ здійснюється таким 
чином, що розмір статутного капіталу новоствореного ТОВ «Гадяцьке АТП 
15337» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «Гадяцьке АТП 
15337» на дату прийняття рішення про припинення товариства у зв’язку з 
перетворенням та складе 256 935,00 (Двісті п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот 
тридцять п’ять гривень 00 копійок) грн. Акції ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» 
конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом кон-
вертації 1:1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
товариства — правонаступника та розподіляються серед його учасників. 
Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості ак-
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товари-
ства, що перетворюється. Загальна номінальна вартість акцій, що нале-
жать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Гадяцьке АТП 
15337» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку 
у статутному капіталі Товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис)        Г.І.Куць   29.03.2017 року

повідомлення про виникнення особливої інформації 
i.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337»; 
2.Код за ЄДРПОУ емітента — 03118251; 3.Місцезнаходження -37300, Пол-
тавська обл., м.Гадяч, вул.Кiндратенка, буд.25; 4.Міжміський код, телефон 
та факс - (05354)22652; 5.Електронна поштова адреса емітента- atp-
15337@mail.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації — http://03118251.smida.
gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii.текст повідомлення
ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» повідомляє, що рішенням чергових загаль-

них зборів акціонерів від 29.03.2017р., протокол № 1, прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: по-
передньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими 
суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прий-
няття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищувати-
ме 3 000 000 (три мільйони) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за 
офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчи-

нення відповідного правочину.Вказані правочини стосуються:відчуження 
(купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або май-
нового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та 
нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не 
обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, 
обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, від-
ходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отри-
мання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, 
виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених На-
глядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності — 2 200 000 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності складає- 136,36%. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах-  834212 
шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 834212 шт.; кіль-
кість 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 комісії з припинення (підпис)       Г.І.Куць    29.03.2017 року

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГадяцЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво № 15337»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

i.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «УКРПРОМТЕХСЕРВІС». 2. Код за ЄДРПОУ — 05519043. 3.
Місцезнаходження — 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька,30. 
4.Міжміський код, телефон та факс- (05354)21634. 5.Електронна пошто-
ва адреса- 05519043@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції– http://05519043.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів: Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів

ii.текст повідомлення
ПрАТ «Укрпромтехсервіс» повідомляє, що рішенням чергових за-

гальних зборів акціонерів від 29.03.2017р., протокол № 1, прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з 
іншими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не пе-
ревищуватиме 3 000 000 (три мільйони) гривень або її еквівалент в іно-
земній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що ді-
ятиме 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 — 1 765 100 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності складає — 169,96%. Загальна кількість голосуючих 
акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах —  1 083 974шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» — 1 083 974 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. директор (підпис)                        в.І.Силка            29.03.2017 року

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрпромтеХСервІС»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337»; 
2. Код за ЄДРПОУ емітента — 03118251; 3. Місцезнаходження — 37300, 
Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Кiндратенка, буд. 25; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс — (05354)22652; 5. Електронна поштова адреса емітента 
— atp-15337@mail.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації — http://03118251.
smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 роз-
ділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів — 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» повідомляє, що відповідно до рішення 

чергових загальних зборів акціонерів від 29.03.2017р. (протокол № 1) в 
зв’зку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом пере-
творення у товариство з обмеженою відповідальністю звільнено: ди-
ректор- Куць Григорій Іванович, паспорт серії КН № 638082 вид. 
04.05.1998р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, не во-
лодіє акціями емітента, перебував на посаді з 11.03.2014р.; ревізор — 
Баканова Ніна Миколаївна, паспорт серії КО № 127345 вид.14.08.2000р. 
Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, не володіє акціями 

емітента, перебувала на посаді з 11.03.2014р.; терміном до завершен-
ня перетворення обрано: голова комісії з припинення — Куць Григорій 
Іванович, паспорт серії КН № 638082 вид. 04.05.1998р. Гадяцьким РВ 
УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — директор 
ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337»; член комісії з припинення — Михайліченко 
Ліна Олексіївна, паспорт КН № 788190 виданий 12.11.1998р. Гадяцьким 
РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — бухгал-
тер ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337», головний бухгалтер ПрАТ «Гадяцьке 
АТП 15337»; член комісії з припинення — Бречко Ольга Григорівна, пас-
порт серії КО № 141712 вид. 20.09.2000р. Гадяцьким РВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, володіє 0,001% в СК емітента, інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — головний бухгалтер 
ТзДВ «Полтаваавтотранс».

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

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис)       Г.І.Куць    29.03.2017 року

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГадяцЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво № 15337»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

i.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «УКРПРОМТЕХСЕРВІС». 2. Код за ЄДРПОУ — 05519043. 
3.Місцезнаходження — 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.
Лохвицька,30. 4.Міжміський код, телефон та факс — (05354)21634. 5.
Електронна поштова адреса — 05519043@atrep.com.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації — http://05519043.smida.gov.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ii.текст повідомлення
ПрАТ «Укрпромтехсервіс» повідомляє, що рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів від 29.03.2017р., протокол № 1, в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень припинено повнова-
ження: голова наглядової ради — Ляшенко Віктор Григорович, пас-
порт серії КО № 847320 вид. 29.12.2010р. Гадяцьким РВ УМВС 
України в Полтавській обл., володіє 91,61% в статутному капіталі 
емітента, перебував на посаді з 14.03.2014р.; член наглядової ради 
— Ляшенко Ірина Вікторівна, паспорт серії КО № 717905 вид. 
11.09.2007р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., воло-
діє 0,00009% в СК, перебувала на посаді з 14.03.2014р.; секретар 
наглядової ради — Грицан Євдокія Стефанівна, паспорт серії КО 
№ 80351 вид. 14.11.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтав-
ській обл., володіє 0,00017% в СК, перебувала на посаді з 
14.03.2014р.; ревізор — Боровик Сергій Григорович, паспорт серії 
КН № 893875 виданий 24.03.1999р. Гадяцьким РВ УМВС України в 
Полтавській обл., володіє 1,718% СК, перебував на посаді з 
14.03.2014р.; обрано терміном на три роки: член наглядової ради, 
рішенням засідання наглядової ради від 29.03.2017р. (протокол 
№ 3) обрано головою наглядової ради терміном на три роки, акціо-
нер — Ляшенко Віктор Григорович, паспорт серії КО № 847320 вид. 

29.12.2010р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., воло-
діє 91,61% в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п’яти років — голова наглядової ради 
ПрАТ «Укрпромтехсервіс»; член наглядової ради, представник акці-
онера Ляшенка В.Г. — Боровик Сергій Григорович, паспорт серії КН 
№ 893875 виданий 24.03.1999р. Гадяцьким РВ УМВС України в 
Полтавській обл., володіє 1,718% СК, інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років — начальник автотранспортно-
го відділу ПрАТ «Укрпромтехсервіс»; член наглядової ради, пред-
ставник акціонера Ляшенка В.Г. — Смірнов Андрій Іванович, поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не 
володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років — пенсіонер; ревізор — Ляшенко Ірина 
Вікторівна, паспорт серії КО № 717905 вид. 11.09.2007р. Гадяцьким 
РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00009% в СК, інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — 
юрисконсульт ПрАТ «Укрпромтехсервіс».

Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервіс» від 
29.03.2017р. (протокол № 3) в зв’язку з закінченням терміну повнова-
жень припинено повноваження: директор — Силка Віктор Іванович, 
паспорт серії КО № 190860 вид. 22.12.2000р. Гадяцьким РВ УМВС 
України в Полтавській обл., володіє 0,0008% в СК, перебував на по-
саді з 14.03.2014р.; обрано терміном на три роки: директор — Силка 
Віктор Іванович, паспорт серії КО № 190860 вид. 22.12.2000р. Гадяць-
ким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,0008% в СК, інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — дирек-
тор ПрАТ «Укрпромтехсервіс». 

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за ко-
рисливі 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. директор (підпис)                      в.І.Силка           29.03.2017 року

приватне аКцІонерне товариСтво  
«УКрпромтеХСервІС»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості 

Код за ЄДРПОУ 01296639 Місцезнаходження 14010, м. Чернiгiв, вул. 
Попова, 6, тел/ф (0462) 664763 Електронна адреса alex.zavod3d@gmail.
com Адреса сторінки в Інтернет для розкриття інформації chernigivtsegla.
pat.ua.

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів

ii. текст повідомлення 
Дата вчинення дії 27.03.2017. Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято 

загальними зборами акціонерів 27.03.17р. Розмiр дивiдендiв — 638400 грн. 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
— 12.04.2017р. визначена Наглядовою радою (протокол вiд 27.03.2017). 
Строк виплати дивiдендiв — з 12.04.2017р. по 28.07.2017р. Дивiденди ви-
плачуються безпосередньо акцiонерам Порядок виплати дивiдендiв — ви-
плата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право 
на отримання дивiдендiв, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату 
складення перелiку.

Підтверджую достовірність цієї інформації  
Голова правлiння Самойленко а. в. 27.03.17

приватне аКцiонерне товариСтво «чернiГiвСЬКий цеГелЬний Завод №3»
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КО-
ЛОННА № 241»; 2. Код за ЄДРПОУ: 01039911; 3. Місцезнаходження: 
08300 м. Бориспіль, Київської області вул. Запорiзька, буд. 16; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (04595) 6-25-90, (04595) 6-25-90; 
5. Електронна поштова адреса: mbk@mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://www.spmk241.mbk.biz.ua; 7. Вид особли-
вої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення
Повноваження фізичної особи Бойко Анатолія Пантелеймонови-

ча (паспорт: серія СМ номер 444705 виданий 01.03.2002 р. 
Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi), який зай-
мав посаду Голови Правління Товариства, припинено з 03.04.2017 р. 
згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 
29.03.2017 р.) в зв’язку з закінченням терміну, на який обирався — 
5 (п’ять) років. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом ак-
цій емітента) не володіє. Перебував на посаді з 03.04.2012 р. по 
03.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Повноваження фізичної особи Горохольського Миколи Миколайо-
вича (паспорт: серія СК номер 415655 виданий 24.12.1996 р. 
Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi), який зай-
мав посаду Члена Правління Товариства, припинено з 03.04.2017 р. 
згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 
29.03.2017 р.) в зв’язку з закінченням терміну, на який обирався — 
5 (п’ять) років. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій 

емітента) не володіє. Перебував на посаді з 03.04.2012 р. по 
03.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Фізична особа Бойко Анатолій Пантелеймонович (паспорт: серія 
СМ номер 444705 виданий 01.03.2002 р. Бориспiльським МРВ ГУ 
МВС України в Київськiй областi), призначений на посаду Голови 
Правління Товариства з 04.04.2017 р. Термін повноважень — 5 (п'ять) 
років. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітен-
та) не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Голова Правлiння ПрАТ «СПМК–241». Рішення про призначен-
ня прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № б/н від 
29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персо-
нального складу Правління Товариства.

Фізична особа Горохольський Микола Миколайович (паспорт: серія 
СК номер 415655 виданий 24.12.1996 р. Бориспiльським МРВ ГУ МВС 
України в Київськiй області), призначений на посаду Члена Правління 
Товариства з 04.04.2017 р. Термін повноважень — 5 (п'ять) років. Част-
кою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голо-
вний механiк ПрАТ «СПМК–241». Рішення про призначення прийнято 
Наглядовою радою Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в 
зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу 
Правління Товариства.

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

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

2.
Голова правлiння Бойко анатолій пантелеймонович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 29.03.2017 р.

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СпецІалІЗована переСУвна меХанІЗована Колона № 241»

до уваги акціонерів

пУБлІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «втореС»

(код за ЄдрпоУ 01882568)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРЕС» (надалі — Товари-

ство), що знаходиться за адресою вул. марка вовчка, 16Б, м. Київ, 04073, 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 29.04.2017 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. 
марка вовчка, 16Б, актовий зал.

порядок денний:
1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
7. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2016 рік.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку ревізійної 

комісії.
9. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками діяльності в 2016 році.
11. Зміна типу Товариства.
12. Зміна найменування Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакцію 
Статуту.

14.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товари-
ства.

15. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
18. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних пра-

вочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 

зборах буде проводитись 29.04.2017 року з 13:25 до 13:55 години за місцем 
проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів 

— додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законо-
давства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 25.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних збо-
рів (29.04.2017 року) — за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, кабі-
нет №1, у робочі дні з 15:00 до 16:00 години; а в день проведення загальних 
зборів — також за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, — Солотва Назарій Богданович. 

Довідки за телефоном (044) 463-98-33.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://vtores.emitent.org.ua/

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 682 996
Основні засоби 292 380
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 265 320
Сумарна дебіторська заборгованість 121 275
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 21
Нерозподілений прибуток -435 163.0
Власний капітал -184 414.0
Статутний капітал 250.7 250.7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 353 582
Чистий прибуток (збиток) 11 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1002957 1002957
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 24

наглядова рада
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повідомлення про виникнення особливої інформації  
про емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«Завод плаСтмаС»

(код ЄДРПОУ — 04593190, місцезнаходження — 04074, м. Київ, вул. 
Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса — abm@zavodplastmas.
kiev.ua)

Згідно Наказу Генерального директора від 28.03.2017 № 31-к з 
29.03.2017 призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ «Завод 
пластмас» Горську Юлію Ігорівну на невизначений термін. Горська Юлія 

Ігорівна за останні 5 років займала посади Головного бухгалтера ДП 
«КЕБК-1», Заступника головного бухгалтера ТОВ «Київська енергетична 
будівельна компанія», Головного бухгалтера ТОВ «Ікстенд софтвеар де-
велопмент», Заступника головного бухгалтера ТОВ «Токмак Солар Енер-
джи». Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних да-
них. Посадова особа акціями Товариства не володіє, не володіє часткою 
у статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з зако-
ном.

Генеральний директор Шпаківська Ю. Ю.

повідомлення про виникнення особливої інформації 
(відомості про зміну типу акціонерного товариства) 

ПрАТ «Старт». Код за ЄдрпоУ 14309818
1. Місцезнаходження 03124, Київ, б.Лепсе, б.8
2. Міжміський код, телефон та факс 044-408-00-11 408-65-77
3. Електронна поштова адреса start_5@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

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

текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2017 р. (кворум 
91,6852%) прийнято рiшення (протокол б/н вiд 25.03.2017 року) про змiну 
типу Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «СТАРТ» на При-
ватне акцiонерне товариство «СТАРТ». Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй — 659 899. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 659 899 (100%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» надання згоди на вчинення значного правочину — 
659 899(100%). Дата внесення змiн до ЄДР юридичних осiб 28.03.2017 р. 
Повiдомлення отримано 28.03.2017 р.

прат «Старт»

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i.основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРИЙСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», 23976347, 82428, Львівська обл., 
Стрийський р-н, с. Слобiдка, вул. Колеси, 4, 0324552553. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію:http://stryjhlib.com.ua/akcioner.html.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності:ПП «Аудит Плюс»,13806992. 

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 22.04.2016р. Кворум зборів: 58,41%. 

перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту про-

ведення зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. 3вiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi у 

2015 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк.
3. Затвердження договорiв кредитування, застави, поруки та iнших угод 

укладених мiж ПАТ «Стрийський хлiбокомбiнат» та ПАТ «Перший україн-
ський мiжнародний банк».

4. Звiт Наглядової ради акцiонерiв про роботу у 2015 роцi та його за-
твердження.

5. Звiт ревiзiйної комiсiї про роботу у 2015 роцi та його затвердження.
6. 3атвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 

2015 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку по-

криття збиткiв) за 2015 рiк.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося.
Позачергові збори в 2016 р. не проводилися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3965 4049
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2344 2087
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 698 767
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 78
Власний капітал 2224 2252
Статутний капітал 1481 1481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 933 279
Поточні зобов’язання і забезпечення 808 1518
Чистий прибуток (збиток) -28 -67

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «СтрийСЬКий ХлiБоКомБiнат»

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

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ» 

1.2. Місцезнаходження емітента: 35331, Рівненська, Рівненський р-н, 
с. Городок, вул. Промислова, 1А

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05505696
1.4. Міжміський код та телефон: (0362) 611569 611567 
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: rznzbk.in-ten.com
1.6. Електронна адреса емітента: rznzbk@emitent.net.ua
1.7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. текст повідомлення

28 березня 2017 року ПАТ «РЗНЗБК» отримало від ПАТ «НДУ» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. 
Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 16.03.2017 року 

відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій: пакет акцій, який належав «фізичній особі» в загальній кіль-
кісті акцій 935338 штук, який складав 49,8847% в загальнiй кiлькостi акцiй у 
вiдсотках до статутного капiталу та 49,93876% в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй зменшилась до 0 шт. Відсоток в загальній кількості голосую-
чих акцій складає 0% Пакет акцій, який належав «фізичній особі» в загаль-
ній кількісті акцій 0 штук збільшився на 935338 штук, що складає 49,8847% 
в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 49,93876% 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пакет акцій, який належав «фізичній 
особі» в загальній кількісті акцій 935338 штук, який складав 49,8847% в 
загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 49,93876% в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй зменшилась до 0 шт. Відсоток в за-
гальній кількості голосуючих акцій складає 0% Пакет акцій, який належав 
«фізичній особі» в загальній кількісті акцій 0 штук збільшився на 935338 
штук, що складає 49,8847% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до ста-
тутного капiталу та 49,93876% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

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

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

директор Куляша анатолій Іванович 
28.03.2017 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«рІвненСЬКий Завод надмІцниХ ЗалІЗоБетонниХ КонСтрУКцІй»
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 

«полiССяБУдреСУрСи»; 
13994261; 35312, Рівненська обл., 
Рiвненський район, смт. Клевань, 

вул. Центральна, 36; (0362) 272150
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

30.03.2017р.

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

http://polissabudresursy.io.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкри-
те) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів за 2016 рік 1. Повне найменування емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА-23», код за ЄДРПОУ: 01331087, місцезнаходження: 08000 
Київська область Макарiвський р-н Смт. Макарiв вул. Дорожня буд. 
14, міжміський код та телефон емітента: (04578) 510-75; 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії:.30.03.2017 р ; 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.pmk23.ho.ua. 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«переСУвна меХанiЗована Колона-23»

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

з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво 
«реКонСтрУКцiя»

2. Код за ЄДРПОУ 21604436
3. Місцезнаходження 03051 м.Київ вул.Ернста, 3-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 044, 249-04-59 249-07-11
5. Електронна поштова адреса 15@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://reconstruction.informs.net.ua/

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

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

30.03.2017 р. (Протокол від 30.03.2017 р.) прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранич-
на сукупність вартості правочинів (тис. грн.): 1000. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 8488,4. Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,7808%. Ха-
рактер правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товари-
ства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно — бу-
дівництво житлових і нежитлових будівель, надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна, інша допоміжна діяльність у 
сфері транспорту, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних за-
собів. Загальна кількість голосуючих акцій: 16805. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 14149 шт. Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» — 
14149 акцій, «проти» — 0 акцій.

3. підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генеральний директор 
Гюнер ерсан.

рІчна ІнформацІя емІтента цІнниХ паперІв
1. оСновнІ вІдомоСтІ про емІтента

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛУБА НИВА», місцезнаходження 
21001, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Неми-
рівське шосе 103, код за ЄДРПОУ 00692140, міжміський код та телефон 
0432 50-94-00. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних — 30.03.2017 року. 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http//
www.00692140.pat.ua. 4. Аудиторська фірма «Послуги Аудиту», ЄДРПОУ 
32258060. 5. Чергові загальні збори: 22.04.2016 року за адресою Вінницька 
обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, буди-
нок 103, офісне приміщення, кабінет № 100. Кворум — 99,9674%. ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з 
питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та 
секретаря зборів. 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність 
за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та вис-
новки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт 
Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. За-
твердження річного звіту товариства за 2015 рік. 7. Про розподіл прибутку 
(покриття збитку) за 2015 рік. 8. Про припинення повноважень голови та 
членів Наглядової ради. 9. Затвердження кількісного складу Наглядової 
ради та строку її повноважень. 10. Вибори членів Наглядової ради. 11. За-
твердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди. 12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 
13. Вибори Ревізора. 14. Затвердження умов договору з Ревізором, вста-
новлення розміру його винагороди. 15. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. 
16. Внесення змін та доповнень до статуту товариства. 17. Внесення змін 
та доповнень до внутрішніх положень товариства. 18. Про надання згоди 
на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-
ством протягом року з моменту прийняття цього рішення. РІШЕННЯ: За-
твердити звіт директора, Річний звіт товариства, звіт та висновки ревізора 
та наглядової ради за 2015 р. Визнати роботу органів управління товари-
ства задовільною. Затвердити покриття збитку за 2015 р. за рахунок при-
бутку майбутніх періодів. Обрати членів Наглядової ради Шеремету О.І., 

Сенченко К.В., Станiславенка С.А. повторно на 3 роки. Затвердити умови 
договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Обрати Ревізора Бар-
чишену А.О. повторно на три роки. Затвердити зміни і доповнення до ста-
туту і викласти його в новій редакції. Внести зміни і доповнення та викласти 
у новій редакції Положення Товариства. Прийнято рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів, в період по 22.04.2017 року (включно), вар-
тість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності, гранична сукупна вартість правочинів не може 
перевищувати 1000000,00 грн. 6. Рішення про виплату дивідендів не при-
ймалося. Привілейованих акцій Емітент не випускав.

ii. оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ 
дІялЬноСтІ емІтента — суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)

найменування 
статті

період найменування 
статті

період
звітний поперед-

ній
звітний поперед-

ній
Усього активів 827,6 827,7 Власний 

капітал
597,8 627,6

Основні засоби 
(за залишко-
вою вартістю)

0 0 Статутний 
капітал

295,0 295,0

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції

21,5 21,5 Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 
збиток)

302,8 332,7

Запаси 0 0 Довгострокові 
зобов’язання

43,0 43,0

Сумарна 
дебіторська 
заборгованість

806,0 806,2 Поточні 
зобов’язання

186,8 157,1

Грошові кошти 
та їх еквівален-
ти

0,1 0,1 Чистий 
прибуток 
(збиток)

-29,9 -27,2

Директор Волощук Ю.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз за-
конодавством

приватне аКцІонерне товариСтво  
«риБоводне СІлЬСЬКоГоСподарСЬКе товариСтво «ГолУБа нива»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №62, 31 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

56

повІдомлення  
про проведення річних загальних зборів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«днІпропетровСЬКа БУдІвелЬна 

КомпанІя» «мІСтоБУдІвниК» 
код за ЄДРПОУ 03592248, (надалі Товариство), місцезнаходження: 

Україна, 52012, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.Парти-
занське, вул.Леніна, 25і; повідомляє, про проведення річних загальних збо-
рів Товариства 30 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: 52012, Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський р-н, с.Партизанське, вул.Леніна, 25і, 
актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 30 квітня 2017 року, початок реєстрації з 10.30 год., 
закінчення 10.55 год., за адресою: дніпропетровська обл., дніпропе-
тровський р-н., с.партизанське, вул.леніна, 25і, актовий зал. Для реє-
страції акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного 
законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах Товариства: 24:00 година 25 квітня 2017 року.

порядок денний річних загальних зборів акціонерів
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Порядок проведення річних загальних зборів акціонерів. Засвідчення 

бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товарит-
сва.

3. Звіт Президента про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Президента Товариства.

5. Звіт аудитора про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ау-
дитора Товариства.

6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення Статуту Товариства у новій редакції.
10. Основні напрямки роботи Товариства на 2017 рік.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів Товариством в період з 01.05.2017 по 30.04.2018 років. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, з 03 квітня по 30 квітня 
2017 року у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Дніпропетров-
ська обл., Дніпропетровський р-н, с.Партизанське, вул.Леніна, 25і, третій 
поверх ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «МІСТОБУДІВНИК».

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Вакалюк Ігор Васильович.

Телефон для довідок: (0562) 767-12-09.
Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проек-

тами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів: www.mistobudivnik.dp.ua.

оСновнІ поКаЗниКи фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.) у 2016 р.

найменування, показники
Звітний період 

2016 р.
попередній 

період  
2015 р.

Усього активів 3959,3 4060,4
Основні засоби 385,3 499,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 815,8 815,8
Сумарна дебіторська заборгованість 394,6 404,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7 0,6
Нерозподілений прибуток 720,6 720,4
Власний капітал 1877,0 1990,5
Статутний капітал 500,8 500,8
Довгострокові зобов’ язання
Поточні зобов’язання 2082,3 2069,9
Чистий прибуток (збиток) 0,2 -64,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50081 50081
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

президент І.в. вакалюк

приватне аКцІонерне товариСтво «ноСІвСЬКе ХлІБоприй-
малЬне пІдприЄмСтво» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ — 
00957838, місцезнаходження — Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, 
м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, повідомляє, що річні загальні збори акці-
онерів відбудуться 30 квітня 2017 року о 12:00 год. за адресою: Україна, 
чернігівська обл., носівський р-н, м. носівка, вул. Київська, буд. 9, в 
приміщенні актового залу.

перелік питань проекту порядку денного:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-
ня Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у но-

вій редакції та державну реєстрацію. 
7. Про схвалення значних правочинів Товариства.
8. Про затвердження всіх правочинів, які укладені між Товариством та 

АТ «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00032112), в 
тому числі учасниками яких є треті сторони.

Реєстрація учасників 30 квітня 2017 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів 
необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, станом на 24 годину 25 квітня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Укра-
їна, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, у 
робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год., кабінет бухгалтерії Товариства, а в 
день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою: 

Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, 
в приміщенні актового залу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Головний бухгалтер Товариства Калинка Валентина Олек-
сандрівна. Тел. для довідок: (04642) 21473.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://nos_khp.emitent.org.ua.

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік  

(тис. грн.)

найменування показників
період

звітний 
(тис.грн.)

попередній 
(тис.грн.)

Усього активів 227285 463130
Основні засоби 78609 93919
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 62958 198492
Сумарна дебіторська заборгованість 83758 152756
Грошові кошти та їх еквіваленти 270 17
Нерозподілений прибуток (109206) (80642)
Власний капітал (106499) (77935)
Статутний капітал 1887 1887
Довгострокові зобов’язання 23358 216513
Поточні зобов’язання 310426 324552
Чистий прибуток (збиток) (28561) (21137)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7550012 7550012
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

95 108

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ноСІвСЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»
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повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ 
емІтента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента — 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента — 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 

19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента — o.ushakova@alpari-

bank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації — http://bankalpari.com/
zvitnist/

1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу поса-
дових осіб.

2. текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» — нада-

лі Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, 
м. Київ, вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої ін-
формації про емітента — Відомості про зміну складу посадових осіб. 

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридич-

ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
28.03.2017 набуто 

повнова-
ження

В.о. 
Голови 

Правління

Перелигін 
Єгор 

Євгенович

д/в 0

Зміст інформації: 
Спостережна рада ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (протокол №13 від 

28.03.2017 року) вирішила підтвердити рішення Спостережна рада 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 15.02.2017р., оформлене протоколом №8, 
про покладання обов’язків Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
на Першого заступника Голови правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Пе-
религіна Єгора Євгеновича з 16.02.2017. Акціями банку зазначена 
особа не володіла. Обґрунтування змін у персональному складі — під-
твердження повноважень виконуючого обов’язків Голови Правління. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Тер-
мін призначення не визначено. 01.01.2012 — 26.09.2012 Радник з пи-
тань міжнародних відносин Асоціації українських автовиробників 
«УКРАВТОПРОМ»; 27.09.2012 — 31.10.2012 Менеджер по роботі з фі-
нансовими інститутами і міжнародними фінансовими організаціями 
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»; 01.11.2012 — 04.06.2013 Менеджер по роботі з 
фінансовими інститутами і міжнародними фінансовими організаціями 
Казначейства ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»; 06.06.2013 — 16.01.2014 Мене-
джер з корпоративних питань ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН»; 20.01.2014 — 
16.07.2014 Радник Голови Правління з економічних, фінансових та ін-
вестиційних питань ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»; 01.08.2014 — 01.12.2014 
Радник Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»; 27.04.2015 — 29.01.2016 
Начальник відділу стратегічного планування фінансового блоку ПАТ 
«УКРСОЦБАНК»; 02.02.2016 — 11.04.2016 Директор Фінансового де-
партаменту ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»; 12.04.2016 — 24.06.2016 Дирек-
тор Фінансового департаменту, член Правління ПАТ «БАНК «ЮНІ-
СОН»; 06.12.2016 — по теперішній час Перший заступник Голови 
Правління ПАТ « АЛЬПАРІ БАНК».

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

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

в.о. Голови правління перелигін Єгор Євгенович, 
29.03.2017 р. 

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 «проеКтний та наУКово-доСлІд-
ний ІнСтитУт по ГаЗапоСтачаннЮ, теплопоС-
тачаннЮ та КомплеКСномУ БлаГоУСтроЮ 
мІСт І СелиЩ УКраЇни «УКрндiІнЖпроеКт»; 
03329031; Тургенєвська, 38, м.Київ, Шевченкiвський, 01054, Україна; 
044-486-32-78.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАС-
АУДИТ» (ПП «АФ «КОМПАС-АУДИТ»), 32135020.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 03.11.2016 року. 

Кворум зборів: 88,5003% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний за-

гальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийнят-

тя рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 4. Розгляд 
звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2015 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 6. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 7. Визначення 
порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 
2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за 
простими акціями Товариства. 8. Визначення основних напрямів діяль-
ності Товариства на 2016 рік. 9. Внесення змін до Статуту Товариства, 
шляхом викладення Статуту в новій редакції. 10. Внесення змін до По-
ложень, що регламентують діяльність органів управління та контролю 
Товариства. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голо-
ви та членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними 
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.
Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку ден-

ного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.
6. Інформація про дивіденди. 
На загальних зборах 03.11.2016 р. було прийнято наступне рішення: 

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності То-
вариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 24961 22357
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3353 2484
Довгострокові фінансові інвестиції 16741 8092
Запаси 13 14
Сумарна дебіторська заборгованість 2854 11181
Грошові кошти та їх еквіваленти 1990 576
Власний капітал 23761 21246
Статутний капітал 1261 1261
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22124 19609
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 178
Поточні зобов’язання і забезпечення 1200 933
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2,07 1,33

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

2,07 1,33

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1260600 1260600
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«алЬпарІ БанК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПА-
НІЯ — МИКОЛАЇВ»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05409128
1.3. Місцезнаходження: 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна,  

буд. 5
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (512) 60-14-18;  

(512) 60-14-18
1.5. Електронна поштова адреса: t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації: http://nikolaev.ugmk.
net

1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-
лу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цьо-
го Положення: Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
28.03.2017 р. річними загальними зборами акціонерів (далі — 

Збори) Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-
металургійна компанія-Миколаїв» (далі — Товариство) прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме: 

1. Предмет правочину: поставка металопродукції. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 150 000 тис. грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 384,97272%. 
Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0 шт. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного, що не передбачені законодавством, стату-
том Товариства не визначені.

2. Предмет правочину: поставка металопродукції. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 540 000 тис. грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 1385,90179%. 
Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0 шт. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного, що не передбачені законодавством, стату-
том Товариства не визначені.

3. Предмет правочину: поставка металопродукції. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 1 900 000 тис. грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 4876,3211%. 
Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 1 210 133 шт. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Збо-
рах становить 1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 1 209 748 шт. Кількість голосуючих 

акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт. Додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного, що не перед-
бачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

4. Предмет правочину: поставка металопродукції. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 280 000 тис. грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 718,61574%. 
Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0 шт. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного, що не передбачені законодавством, стату-
том Товариства не визначені.

5. Предмет правочину: поставка металопродукції. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 540 000 тис. грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 1385,90179%. 
Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0 шт. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного, що не передбачені законодавством, стату-
том Товариства не визначені.

6. Предмет правочину: поставка металопродукції. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 270 000 тис. грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 692,95089%. 
Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0 шт. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного, що не передбачені законодавством, стату-
том Товариства не визначені.

7. Предмет правочину: поставка металопродукції. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства та складає 540 000 тис. грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 38 963,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 1385,90179%. 
Станом на 22 березня 2017 р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить1 210 133 шт. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у Зборах становить 1 209 748 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
1 209 748 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0 шт. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного, що не передбачені законодавством, стату-
том Товариства не визначені.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

директор пузанов а.в., 29.03.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«УКраЇнСЬКа ГІрничо-металУрГІйна КомпанІя — миКолаЇв»
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пУБлiчне аКцiонерне товариСтво по 
ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ 

“iвано-франКiвСЬКГаЗ”
повідомлення про виникнення особливої інформації відомості про 

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
по газопостачанню та 
газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ 

вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://if.104.ua

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

ii. текст повідомлення
№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

вартість акти-
вів емітента 
за даними 
останньої 

річної 
фінансової 

звітності (тис. 
грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.03.2017 308700.00 1996105.00 15
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 
308 700 000,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень  
00 копiйок);
2 29.03.2017 308700.00 1996105.00 15
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
308 700 000,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 
00 копiйок);
3 29.03.2017 1041600.00 1996105.00 52
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 041 600 000,00 грн. (один мiльярд сорок один мiльйон шiстсот 
тисяч гривень 00 копiйок);
4 29.03.2017 134703.42 1996105.00 7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 134 703 420,00 грн. (сто тридцять чотири 
мiльйони сiмсот три тисячi чотириста двадцять гривень 00 копiйок).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шульга вiталiй анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.29
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «аГро-
фІрма БереЗанСЬКа птаХофаБриКа» 

(код за ЄДРПОУ 30698067, місцезнаходження: 07534, Київська обл., 
Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомольська, 15) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться

«04» травня 2017 р. о 11:00 год за адресою: 
07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомоль-

ська, 15, кабінет № 1. 
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 10:30 до 10:45 год. 
проеКт порядКУ денноГо (перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя 

на ГолоСУвання): 
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про прийняття рішень щодо питань проведення загальних зборів. 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 р. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 

Визначення порядку покриття збитків за 2016 рік. 
8. Про затвердження договорів (правочинів), які були підписані Дирек-

тором Товариства у період з 01.01.2017 р. по 30.04.2017 р.
9. Про прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися ПрАТ «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФА-
БРИКА» протягом не більш як одного року від дати Загальних зборів акці-
онерів та надання дозволу Директору Товариства на їх підписання.

10. Про надання дозволу та уповноваження Директора на підписання 
від імені Товариства протягом одного року, додаткових угод, що стосуються 
внесення змін до умов Кредитного договору № 4-К/14-VIP від 30.05.2014 р., 
укладеного з АБ «Укргазбанк», згідно чинного законодавства України.

11. Про надання дозволу та уповноваження Директора на підписання 
та подальшу реєстрацію в Національному Банку України від імені Товари-
ства Договору позики № 1 від 18.07.2013 р. з нерезидентом та Додаткових 
угод до нього.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 1108889 1159329
Основні засоби 93985 101516
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 160474 187333
Сумарна дебіторська заборгованість 20920 42910
Грошові кошти та їх еквіваленти 716 5910
Нерозподілений прибуток (663348) (532576)
Власний капітал - -
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов'язання 222757 129677
Поточні зобов'язання 1036902 914654
Чистий прибуток (збиток) 1672 65791
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 263 281

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 26 квітня 2017 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Київська обл., 
Баришівський р-н, с. Садове, вул. Комсомольська, 15, кабінет юридичної 
консультації, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
юрисконсульт Данилівський Д.С.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, оформле-
ну згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Тел. для довідок: (04576) 2-03-90.
директор  С.м. Слободянюк
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство "Українська міжбанківська 
валютна біржа" 

2. Код за ЄДРПОУ 22877057
3. Місцезнаходження 04070 м. Київ 

вул. Межигірська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 461-54-30 (044) 461-54-28
5. Електронна поштова адреса uice@uice.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.uicegroup.com

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Біржової 
ради ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Гінзбург Олександр Леонідович (згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Голова 
Біржової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 15.03.2012р. - 27.03.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Біржової 
ради ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Берадзе Георгій Риносійович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член Біржо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 15.03.2012р. - 27.03.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної ко-
місії ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Книш Ігор Володимирович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Голова Ре-
візійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 25.04.2016р. - 27.03.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Біржової 
ради ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Гуртовий Григорій Аркадійович (згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член Бір-
жової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 15.03.2012р. - 27.03.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Біржової 
ради ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Дубинський Юрій Львович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член Біржо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 22.03.2013р. - 27.03.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Біржової 
ради ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Бобишев Андрій Олександрович (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член 
Біржової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 11.04.2014р. - 27.03.2017р.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ 
«УМВБ» 27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рі-
шення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про обрання нового пер-
сонального складу Біржової ради ПрАТ «УМВБ». Гінзбург Олександр Леоні-
дович (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) обрано на посаду 
Член Біржової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Група 
«УМВБ», Генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: не є акціонером. Представник акціонера - ТОВ «Група «УМВБ».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про обрання нового 
персонального складу Біржової ради ПрАТ «УМВБ». Берадзе Георгій Рино-
сійович (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) обрано на поса-
ду Член Біржової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший за-
ступник Голови Державної фінансової інспекції України. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: не є акціонером. Представник акціонера - 
ТОВ «Група «УМВБ».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
обрання рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про нового 
персонального складу Біржової ради ПрАТ «УМВБ». Бобишев Андрій Олек-
сандрович (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) обрано на 
посаду Член Біржової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Представни-
цтво ТОВ «Інвестохіллз Ентерпрайзіз ЛТД» в Україні, Голова Представни-
цтва; ПАТ «Альфа банк» (Україна), Член Правління, Директор блоку Ринки 
капіталу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціоне-
ром. Представник акціонера - ТОВ «Група «УМВБ».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про обрання нового 
персонального складу Біржової ради ПрАТ «УМВБ». Кравець Владислав 
Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) обрано на по-
саду Член Біржової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «РВС 
БАНК», Голова Правління; ПАТ «Промінвестбанк», Член Правління – Дирек-
тор по корпоративному бізнесу. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: не є акціонером. Представник акціонера - ТОВ «Група «УМВБ».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про обрання нового 
персонального складу Біржової ради ПрАТ «УМВБ». Лунькова Вікторія Іго-
рівна (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) обрано на посаду 
Член Біржової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «АНТОРІ 
ГРУП», Генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: не є акціонером. Представник акціонера - ТОВ «Група «УМВБ».

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної ко-
місії ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Череватюк Василь Михайлович (згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член Ре-
візійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 25.04.2016р. - 27.03.2017р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної ко-
місії ПрАТ «УМВБ». Посадова особа Квіренко Володимир Олексійович (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член 
Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 25.04.2016р. - 27.03.2017р.
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Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про обрання нового персонального 
складу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ». Книш Ігор Володимирович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надавав) обрано на посаду Член Ревізійної 
комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Житомирське управління 
АТ «Ощадбанк», начальник філії. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про обрання нового пер-
сонального складу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ». Череватюк Василь Ми-
колайович (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) обрано на по-
саду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ СК «Укра-
їнська страхова група», директор Другого Управління продаж м. Київ. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» про обрання нового персо-
нального складу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ». Сауляк Артем Олександро-

вич (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) обрано на посаду Член 
Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Центральний парк культури та 
відпочинку, юрист; підприємець: вид діяльності торгівля та біржова торгівля. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про припинення повноважень прийнято Біржовою радою 
ПрАТ «УМВБ» 27.03.2017 р. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі рішення Біржової ради ПрАТ «УМВБ» про дострокове 
припинення повноважень Члена Правління Лунькової Вікторії Ігорівни з 
27.03.2017р. Посадова особа Лунькова Вікторія Ігорівна (згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала), яка займала посаду Член Правління, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 06.02.2017р. - 27.03.2017р. На посаду замість особи, повно-
важення якої припинено, нікого не обрано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Гулей а.І.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.27
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення товариством 
значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

по газопостачанню та газифiкацiї 
"Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ 

вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://if.104.ua

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
Згідно рішення ЗЗА від 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з роз-

поділу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для 

чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю  
308 700 000,00 грн. (триста вісім мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копі-
йок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю  
308 700 000,00 грн. (триста вісім мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копі-
йок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною 
вартістю 1 041 600 000,00 грн. (один мільярд сорок один мільйон шістсот 
тисяч гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України 
граничною сукупною вартістю 134 703 420,00 грн. (сто тридцять чотири 
мільйони сімсот три тисячі чотириста двадцять гривень 00 копійок).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Шульга вiталiй анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.29
(дата)

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ “iвано-франКiвСЬКГаЗ”

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 "Кременчуцький 
завод технiчного вуглецю"

2. Код за ЄДРПОУ 00152299
3. Місцезнаходження 39610 м.Кременчук 

вул.Свiштовська, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс 0536(6)-4-11-85 0536-76-86-48
5. Електронна поштова 
адреса

admin@kztv.com.ua

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

http:kztv.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення про 

виплату дивiдендiв - 28 березня 2017 року. Дата Протоколу Наглядової 
ради вiд 28.03.2017 року про прийняття рiшення про встановлення дати 

складання Перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, поря-
док та строк їх виплати.

Дата складання Перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
станом на 07.04.2017 року.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення рiчних 
загальних зборiв

Товариства - 10 000 000 грн.
Строк виплати дивiдендiв з 28.03.2017 р. по 28.09.2017 року.
Спосiб виплати дивiдендiв через депозитарну систему та/або безпосе-

редньо акцiонерам.
Порядок викплати дивiдендiв:
- в порядку, встановленому частиною 5 ст.30 Закону України «Про 

Акцiонернi Товариства», або через касу Товариства, або поштовим пере-
казом, або шляхом переказу на депозит нотарiальної контори, або 
безготiвковим шляхом на розрахунковий рахунок акцiонера.

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 Яворський Вячеслав Вiкторович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.03.28

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво “КременчУцЬКий Завод теХнiчноГо вУГлецЮ”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво "Завод 
елоКС"

2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460 смт Слобожанське, 

Змiївський р-н,Харкiвська обл. 
Балаклiйське шосе,58

4. Міжміський код, телефон та факс 0574753056 0574753056
5. Електронна поштова адреса zavod@elox.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://elox.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Тургенєва Володимира Володи-

мировича припинено згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному 
капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п'ять рокiв осо-
ба обiймала посаду заступника генерального директора ПрАТ «ЗАВОД 
ЕЛОКС». Строк, протягом якого особа перебувала на посадi- з 
27.04.2015 року. Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням повно-
важень 27.04.2017 р. Пiсля припинення повноважень, на посаду Голови 
ревiзiйної комiсiї обрано з 29.03.2017 р. Тургенєва В.В.

Повноваження члена рiвiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiя Вiталiйовича при-
пинено згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017 р.Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями 
Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Останнi п'ять рокiв особа обiймала посаду ди-
ректор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, протягом якого особа 
перебувала на посад i- з 27.04.2015 року. Повноваження припинено в зв'язку 
з закiнченням повноважень 27.04.2017 р.Пiсля припинення повноважень, на 
посаду члена ревiзiйної комiсiї обрано з 29.03.2017 р. Рябокiнь С.В.

Повноваження члена рiвiзiйної комiсiї Колiсник Наталiї Миколаївни при-
пинено згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та 
акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi- з 27.04.2015 року. Останнi п'ять рокiв особа обiймала 
посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». В перiод 
з 01.10.2012 р. по 10.09.2014 р. виконувала обов'язки головного бухгалте-
ра. Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням повноважень 
27.04.2017 р.Пiсля припинення повноважень, на посаду члена ревiзiйної 
комiсiї обрано з 29.03.2017 р. Данильчук Т.В.

Голова ревiзiйної комiсiї Тургенєв Володимир Володимирович обраний 
згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017р. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями То-
вариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Останнi п'ять рокiв особа обiймала посаду за-
ступника генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який 
обрано посадову особу - до 14.03.2019 року.

Член рiвiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiй Вiталiйович обраний згiдно 
Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017р. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товари-
ства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Останнi п'ять рокiв особа обiймала посаду дирек-
тор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадо-
ву особу - до 14 березня 2019 року.

Член рiвiзiйної комiсiї Данильчук Тетяна Вiкторiвна обрана згiдно Рiшення 
№ 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017.Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Останнi п'ять рокiв особа обiймала посаду бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД 
ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадову особу - до 14 березня 2019 року.

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 Юр'єв владислав вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.29
(дата)

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

тю) емітента 
1. Повне найменування 
емітента 

пУБлiчне аКцiонерне 
товариСтво "Каравай"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00384414

3. Місцезнаходження емітента 61135 м. Харкiв вул. Гвардiйцiв-
Широнiнцiв, 1А

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Lawyer_Karavay@saltov.org.ua

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

www.karavay.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Генеральний директор Євсiкова Iрина Володимирiвна 
(паспорт: серiя ВВ номер 631819 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi, 20.10.1998р.) припинено повноваження 
27.03.2017р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол 
№б/н вiд 27.03.2017р.) у зв'язку з заявою про звiльнення за власним ба-
жанням. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 04.03.2016 року. 

Посадова особа Генеральний директор Барецький Леонiд 
Станiславович (паспорт: серiя МК номер 266536 виданий Київським МВ 
РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 03.09.1996р.) обрана на по-
саду 27.03.2017р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Прото-
кол №б/н вiд 27.03.2017р.), термiном на 3 роки з 28.03.2017 року. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: ПрАТ «Хлiбозавод «Салтiвський» експедитор, експеди-
тор служби безпеки ТОВ «Золотий Урожай Харкiв», ТОВ «Торгiвельний 
будинок «Салтiвський Рiтейл» вантажник.

Генеральний директор ____________ Євсiкова Iрина Володимирiвна

приватне аКцiонерне товариСтво 
«тУлЬчинСЬКа централЬна районна 

аптеКа № 90»
річна інформація емітента

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

приватне акцiонерне товариство 
«тульчинська центральна районна 
аптека № 90», 01975175, 
23600, вінницька область , м.тульчин, 
вул.миколи леонтовича, 58 ,  
тел. (04335) 2-17-38

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

30.03.2017

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

http://tulchinapteka90.com.ua

Уточнення до повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів пат «ШепетІвСЬКа переСУвна меХанІЗо-
вана Колона № 181» надрукованого у № 37 «Відомості Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 23 лютого 2017 року.

до УваГи аКцІонерІв пат «ШепетІвСЬКа переСУвна 
меХанІЗована Колона № 181» 330400, Хмельницька область, 

місто Шепетівка, вулиця новоград-волинське шосе, буд.30
Код ЄдрпоУ 01037459

Правління ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА ПМК №181» у зв’язку з пропозицією акціо-
нерів доповнити порядок денний Загальних зборів ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА ПМК 
№181», які відбудуться 21 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: Хмельницька 
область, місто Шепетівка, вулиця Новоград-Волинське шосе, буд.30, повідо-
мляє, про доповнення порядку денного наступними питаннями: 10. Про визна-
чення типу та зміну найменування Товариства (з публічного на приватне) у 
зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами Закону Укра-
їни «Про акціонерні Товариства». 11. Про внесення змін до Статуту Товариства 
шляхом викладання його в новій редакції з метою приведення його діяльності 
у відповідність з вимогами Закону України«Про акціонерні Товариства».
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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 "Кременчуцький 
завод технiчного вуглецю"

2. Код за ЄДРПОУ 00152299
3. Місцезнаходження 39610 м.Кременчук вул.

Свiштовська, буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0536(6)-4-11-85 0536-76-86-48

5. Електронна поштова 
адреса

admin@kztv.com.ua

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

http:kztv.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Припинено повноваження 28.03.2017 р. Голови Ревiзiйної комiсiї Єфи-

мович Тетяни Олександрiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017р. (Протокол рiчних загальних 
зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 28.03.2017р.). Посадова особа обiймала посаду з 
2002 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0,000171%., розмiр пакету акцiй складає 2,10 грн. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначе-
на нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у 
повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного за-
конодавства. Директор Яворський В. В.

Обрано 28.03.2017 р. на посаду Голови Ревiзийної комiсiї Єфимович 
Тетяну Олександрiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) на термiн, визначений чинним законодавством, згiдно з 
рiшенням Протоколу № 1 засiдання Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КЗТВ» вiд 28 
березня 2017 року (обрано членом Ревiзiйної комiсiї, згiдно з рiшенням 
рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017 р. 
Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 28.03.2017 р.). Поса-
дова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0,000171%., пакетом акцiй на суму 2,10 грн. Попередня посада - Голова 
Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що 
вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства. Директор Явор-
ський В. В.

Обрано 28.03.2017 р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Волкова Олек-
сандра Вiкторовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) на термiн, визначений чинним законодавством, згiдно з 
рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 
28.03.2017 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 
28.03.2017  р.). Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства у розмiрi 0,000086%., пакетом акцiй на суму 1,05 грн. Попередня 
посада - Заступник головного бухгалтера ПрАТ «КЗТВ». Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, 
зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у 
повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного за-
конодавства. Директор Яворський В. В.

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 Яворський Вячеслав Вiкторович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.03.28

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво 
“КременчУцЬКий Завод теХнiчноГо вУГлецЮ”

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство по газопостачанню та 
газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ вул. 

Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://if.104.ua

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
29.03.2017 припинено 

повноваження
Голова Наглядової 

ради
Девiд Ентонi Ховард 

Браун

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. припинено повноваження. Судимостi 
за корисливi злочини не має.
29.03.2017 припинено 

повноваження
Член Наглядової 

ради
Iлля Юрiйович Ушанов

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. припинено повноваження. Судимостi 
за корисливi злочини не має.
29.03.2017 припинено 

повноваження
Член Наглядової 

ради
Iан Бьорд

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. припинено повноваження. Судимостi 
за корисливi злочини не має.
29.03.2017 припинено 

повноваження
Секретар Наглядо-

вої ради
Мiлькевич Вiталiй 

Павлович

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. припинено повноваження. Судимостi 
за корисливi злочини не має.

29.03.2017 припинено 
повноваження

Член Наглядової 
ради

Алешкiвська Галина 
Павлiвна

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. припинено повноваження. Судимостi 
за корисливi злочини не має.
29.03.2017 обрано Член Наглядової 

ради
Алешкiвська Галина 

Павлiвна

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. обрано Наглядову раду. Судимостi за 
корисливi злочини не має.
29.03.2017 обрано Член Наглядової 

ради
Девiд Ентонi Ховард 

Браун

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. обрано Наглядову раду. Судимостi за 
корисливi злочини не має.
29.03.2017 обрано Член Наглядової ради Iан Бьорд

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. обрано Наглядову раду. Судимостi за 
корисливi злочини не має.
29.03.2017 обрано Член Наглядової 

ради
Мiлькевич Вiталiй 

Павлович

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. обрано Наглядову раду. Судимостi за 
корисливi злочини не має.
29.03.2017 обрано Член Наглядової ради Iлля Юрiйович Ушанов

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. обрано Наглядову раду. Судимостi за 
корисливi 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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.03.29

(дата)

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ “iвано-франКiвСЬКГаЗ”
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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 "Кременчуцький завод 
технiчного вуглецю"

2. Код за ЄДРПОУ 00152299
3. Місцезнаходження 39610 м.Кременчук вул.

Свiштовська, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс 0536(6)-4-11-85 0536-76-86-48
5. Електронна поштова адреса admin@kztv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:kztv.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Припинено повноваження 28.03.2017 р. Голови Наглядової ради 

Балдiса Мирослава Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017р. (Протокол рiчних загальних 
зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 28.03.2017р.). Посадова особа обiймала посаду  
1 рiк. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 24,2706%., 
розмiр пакету акцiй складає 296332,05 грн. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначена ниж-
че, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та 
визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства.

Директор Яворський В. В.
Припинено повноваження 28.03.2017 р. заступника Голови Наглядової 

ради Балдiса Андрiя Мирославовича (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗА-
ВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017р. (Протокол рiчних загаль-
них зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 28.03.2017р.). Посадова особа обiймала по-
саду 1 рiк. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
6,475%. , розмiр пакету акцiй складає 79056,60 грн. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазна-
чена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у 
повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного за-
конодавства. Директор Яворський В. В.

Припинено повноваження 28.03.2017 р. Члена Наглядової ради Забар-
ського Владислава Валерiйовича (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017р. (Протокол рiчних загальних 
зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 28.03.2017р.). Посадова особа обiймала посаду  
1 рiк. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 10%., 
розмiр пакету акцiй складає 122095,05 грн. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначена ниж-
че, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та 
визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства. Ди-
ректор Яворський В. В.

Припинено повноваження 28.03.2017 р. Члена Наглядової ради Дави-
довського Олександра Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗА-
ВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017 р. (Протокол рiчних загаль-
них зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 28.03.2017 р.). Посадова особа обiймала по-
саду 1 рiк. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0,000086%., розмiр пакету акцiй складає 1,05 грн. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначе-
на нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у 
повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного за-
конодавства. Директор Яворський В. В.

Припинено повноваження 28.03.2017 р. Члена Наглядової ради Живо-
ткової Ольги Вiкторiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ 
«КЗТВ» вiд 28.03.2017 р.). Посадова особа обiймала посаду 1 рiк . Володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000086%., розмiр па-
кету акцiй складає 1,05 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона 

несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства.
Директор Яворський В. В.
Обрано 28.03.2017 р. на посаду Голови Наглядової ради Балдiса Ми-

рослава Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) на термiн - раз на 3 роки, визначений чинним законодав-
ством, згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ 
«КЗТВ» вiд 28.03.2017 р.). Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 24,2706%., пакетом акцiй на суму 296332,05 
грн.

Попередня посада - Голова Наглядової ради ПрАТ «КЗТВ». Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Яворський В. В.

Обрано 28.03.2017 р. на посаду Заступника Голови Наглядової ради 
Балдiса Андрiя Мирославовича (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) на термiн - раз на 3 роки, визначений чинним 
законодавством, згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ 
«КЗТВ» вiд 28.03.2017 р.). Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 6,475%., пакетом акцiй на суму 79056,60 грн.

Попередня посада - Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ «КЗТВ». 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Яворський В. В.

Обрано 28.03.2017 р. на посаду Члена Наглядової ради Забарського 
Владислава Валерiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на термiн - раз на 3 роки, визначений чинним законо-
давством, згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ 
«КЗТВ» вiд 28.03.2017 р.). Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 10,0%., пакетом акцiй на суму 122095,05 грн.

Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ «КЗТВ». Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Яворський В. В.

Обрано 28.03.2017 р. на посаду Члена Наглядової ради Давидовського 
Олександра Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на термiн - раз на 3 роки, визначений чинним законо-
давством, згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ» вiд 28.03.2017 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ 
«КЗТВ» вiд 28.03.2017 р.). Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 0,000086%., пакетом акцiй на суму 1,05 грн.

Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ «КЗТВ». Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Яворський В. В.

Обрано 28.03.2017 р. на посаду Члена Наглядової ради Животкову 
Ольгу Вiкторiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) на термiн - раз на 3 роки, визначений чинним законодавством, 
згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» вiд 
28.03.2017 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ «КЗТВ» вiд 
28.03.2017  р.). Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства у розмiрi 0,000086%., пакетом акцiй на суму

1,05 грн.
Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ «КЗТВ». Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Яворський В. В.

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 Яворський Вячеслав Вiкторович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.28
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво 
“КременчУцЬКий Завод теХнiчноГо вУГлецЮ”
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повідомлення про проведення чергових зборів
прат «Столичний завод шампанських вин»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Столичний завод шампанських вин», 

код ЄДРПОУ 32383371, місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Сирець-
ка, 27, літ. В повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які призначені на «30» квітня 2017р. о 10.00 год. та відбудуться за 
адресою : 65012, м. одеса, вул. Базарна, 49 оф. 28

Реєстрація акціонерів для участі в чергових загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення загальних зборів (м. Одеса,  
вул. Базарна, 49 оф. 28) з 09.00 год. до 09.50 год. відповідно до переліку 
акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах акціонерного то-
вариства, складеного Національним депозитарієм України станом на  
24 годину 26.04.2017 р. 

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі: до-
кументи, що посвідчують особу акціонера або його представника, пред-
ставникам акціонерів додатково необхідно мати при собі оригінал довіре-
ності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту Товариства, де розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://32383371.
smida.gov.ua

порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення 
напрямків роботи на 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік. 

Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
8. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
Від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних збо-

рів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішення з питань порядку денного, за адресою: 65012, м. Одеса, 
вул. Базарна, 49 оф. 28 щовівторка та щочетверга з 9 години 00 хвилин до 
12 години 00 хвилин. В день проведення зборів акціонери матимуть змогу 
ознайомитися з такими матеріалами в місці проведення загальних зборів. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ве-
личко Костянтин Григорович.

Письмові пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться 
не пізніше 20 днів до проведення загальних зборів.

тел.. (048)724-45-03
наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «Столичний Завод ШампанСЬКиХ вин»

повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерного 

товариства
повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ТЕРНИ-АВТО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
50015 м.Кривий Ріг, вул.Конституційна, б.15

Шановні акціонери!
Правління Публічного акціонерного товариства «ТЕРНИ-АВТО» по-

відомляє Вас, що 27 квітня 2017 року о 09.00 годині за адресою:  
м.Кривий ріг, вул.Конституційна, б.15, відбудуться Загальні збори ак-
ціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 27 квітня 2017 року з 08.20 год. до 08.50 год. за адресою: м.Кривий 
Ріг, вул.Конституційна, б.15.

порядок денний чергових загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження регламенту Зборів та обрання робочіх органів збо-
рів. 

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Спостережної ради за 2016 рік.
4.Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год 24.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається до 27 квітня 2017 року з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 
17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: : м Кри-
вий Ріг, вул.Конституційна, б.15, Публічне акціонерне товариство 
«ТЕРНИ-АВТО». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа –Коваленко Юрій Вікторович– Голова Правління Товариства.

27 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

телефон для довідок: 0961085212
правління товариства

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «терни-авто»

приватне аКцІонерне товариСтво «перемо-
Га», код ЕДРПОУ 00855380 що знаходиться за адресою: Україна, 
Одеська область, Тарутинський р-н, с. Перемога, вул..Радянська, буд..1 , 
повідомляє про надання неповної інформації про проведення загальних 
зборів Товариства , яка була розташована в «Відомостях НКЦПФР» № 53 
від 20 березня 2017 р..

Внести наступні зміни:
1 Доповнити адресу проведення зборів « в кімнаті №1»
2 Замінити «Порядок денний» на Перелік питань, включених до Про-

екту порядку денного»
3 Додати до основних показників фінансово - господарської діяльнос-

ті емітента за 2016рік

найменування показника період 
2016 р. 2015 р.

Чисельність працівників на кінець 
періоду

44 49

4 Додати « Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: 
pobeda.prat.ua »

Голова Правління  Волконогло І.М.
ПрАТ «Перемога»

річна інформація емітента цінних паперів за 2016рік.
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та: приватне аКцiонерне товариСтво «переСУвна 
меХанiЗована Колона № 42», 01036610, 18036, Черкаська обл. , 

м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 12 (0472)654195;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.03.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: pmk42.pat.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
«переСУвна меХанiЗована Колона № 42»
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1. ЗАТ АВТОПОБУТСЕРВІС 46
2. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 59
3. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 57
4. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ 29
5. ПРАТ БЗБН 31
6. ПРАТ БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50 50
7. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 24 22
8. ПРАТ БУЗЬКІ ПОРОГИ 29
9. ТОВ ВЕОН ПЛЮС 44

10. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ШВЕЙНА ФІРМА «ДАНА» 14
11. ПРАТ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 44
12. ПАТ ВТОРЕС 53
13. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337 51
14. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337 51
15. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337 52
16. ПРАТ ГАЗІНТЕК 17
17. ПРАТ ГАЛ-ЕКСПО 19
18. ПАТ ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ВИНЗАВОД 28
19. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 24
20. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 24
21. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 25
22. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 33
23. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 35
24. ПРАТ ДЖЕРЕЛА МІЖГІР’Я 17
25. ПРАТ ДІЖИТЕК-СЕРВІС 50
26. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСТОБУДІВНИК» 56
27. ПРАТ ДРУЖБА. 24
28. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 14
29. ПАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 41
30. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 26
31. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ 30
32. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 30
33. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 37
34. ПРАТ ЕПОС 49
35. ПРАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ 39
36. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 47
37. ПАТ ЖОРНИЩЕ 21
38. ПАТ ЖОРНИЩЕ 21
39. ПРАТ ЗАВОД «ЕЛОКС» 62
40. ПАТ ЗАВОД ПЛАСТМАС 54
41. ПАТ ЗАВОД ПЛАСТМАС 66
42. ПРАТ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 13
43. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 18
44. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 20
45. ПАТ ЗНКІФ «АВТОАЛЬЯНС-НЕРУХОМІСТЬ» 31
46. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ПМК №75 32
47. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 59

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  

«Завод плаСтмаС»
(код ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження -04074, м. Київ, вул. Шахтар-

ська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - abm@zavodplastmas.kiev.ua)
Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» від 

01.12.2016 № 125-к з 01.12.2016 звільнено з посади Головного бухгалтера 
ПАТ «Завод пластмас» Заїку Людмилу Іванівну (Паспорт СН № 296129, 

виданий 17.10.1996 Подільським РУГУ МВС України у місті Києві), яка зай-
мала вказану посаду з 08.01.2013.

Посадова особа акціями Товариства не володіє, не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

Посада залишилась вакантною до призначення на неї нової кандидатури.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом.
Генеральний директор  Шпаківська Ю. Ю.

річна інформація емітента цінних паперів за 2016рік
I. Основні відомості про емітента1. Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та: приватне аКцiонерне товариСтво «продтовари», 
00380735, 19700,Черкаська обл. , м. Золотоноша, вул. Обухова,48, 

(04737)5-23-86 ,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 30.03.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: prodtovary.pat.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
«продтовари»
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48. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 61
49. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 63
50. ПАТ ІНВЕСТОР 28
51. ПРАТ КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ 32
52. ПАТ КАРАВАЙ 62
53. ПАТ КАТП-2006 20
54. ПРАТ КЕЗНО 36
55. ПРАТ КЕЗНО 36
56. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 15
57. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 33
58. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ 25
59.  КОМПАНІЯ АДВОРЕС ХОЛДІНГ ЛТД 39
60.  КОМПАНІЯ АДВОРЕС ХОЛДІНГ ЛТД 39
61.  КОМПАНІЯ ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД 40
62.  КОМПАНІЯ ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД 40
63.  КОМПАНІЯ МЕРВІНАЛО ХОЛДІНГ ЛТД 39
64.  КОМПАНІЯ МЕРВІНАЛО ХОЛДІНГ ЛТД 39
65.  КОМПАНІЯ САЙТЕФЕЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 39
66.  КОМПАНІЯ САЙТЕФЕЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 40
67.  КОМПАНІЯ СОПРЕССО ХОЛДІНГ ЛТД 40
68.  КОМПАНІЯ СОПРЕССО ХОЛДІНГ ЛТД 40
69. ПРАТ КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ 34
70. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 17
71. ПАТ КОНСТРУКЦІЯ 42
72. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХОВИХ МАШИН «ЖОВТНЕВА КУЗНЯ» 21
73. ВАТ КОРОСТКИ 24
74. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 61
75. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 63
76. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 64
77. ПРАТ ЛИТЕР 29
78. ПРАТ ЛІКТРАВИ 46
79. ПРАТ ЛІКТРАВИ 48
80. ПРАТ ЛЮКС 32
81. ПРАТ МАГАЗИН «МЕДТЕХНІКА» 28
82. ПАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІМЕНІ В.БОЖЕНКА 17
83. ПРАТ МЕТХІМ 13
84. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 14
85. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 14
86. ПАТ МУКАЧІВПРИЛАД 38
87. ПРАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА» 26
88. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 47
89. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 37
90. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХПП 56
91. ПРАТ ПЕРЕМОГА 65
92. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 23 55
93. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42 65
94. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 28
95. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 41
96. ПРАТ ПОЛІСЯБУДРЕСУРСИ 55
97. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ 43
98. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ 48
99. ПРАТ ПРОДТОВАРИ 66
100. ПАТ ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗАПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА 

КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»
57

101. ПАТ РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 26
102. ПРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ 30
103. ПРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ 55
104. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 31
105. ПРАТ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГОЛУБА НИВА 55
106. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 34
107. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 35
108. ПРАТ РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ 14
109. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 54
110. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 36
111. ПРАТ РУСАНІВКА 18
112. ПРАТ СІВЕРСЬКЕ 44
113. ПРАТ СКОЛЕЛІСТОРГ 29
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114. ПРАТ СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 32
115. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №595 43
116. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №595 43
117. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241 53
118. ПАТ СТАРТ 29
119. ПАТ СТАРТ 54
120. ПРАТ СТОЛИЧНИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 65
121. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 13
122. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» 50
123. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 37
124. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 54
125. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ-ЧН 14
126. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 35
127. ПАТ ТЕРНИ-АВТО 65
128. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 43
129. ПАТ ТЕТІС 38
130. ПАТ ТЕТІС 41
131. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» 37
132. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90 62
133. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 25
134. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ 34
135. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ 45
136. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ 58
137. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 40
138. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦІЇ 49
139. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 15
140. ПАТ УКРІНКОМ 36
141. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 16
142. ПРАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 51
143. ПРАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 52
144. ПАТ УКРФАРМА 16
145. ПАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 26
146. ПАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 28
147. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 23
148. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 23
149. ПАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 22
150. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 29
151. ПАТ ФІРМА АВІАІНВЕСТ 44
152. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 35
153. ПРАТ ХАРКІВРЕАХІМ 33
154. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 36
155. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 22
156. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23
157. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 42
158. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 52
159. ПАТ ЧОРНОМОР 25
160. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКА ПМК №181 62
161. ПРАТ ЯВІР-АГРОСЕРВІС 20
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