
№72 (2825) 16.04.2018 р.
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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.04.2018	 	м.	Київ		 №	208

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ» 

Відповідно	до	пункту	30	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	
зв’язку	 із	 виявленням	 Національною	 комісією	 з	 цінних	
паперів	 та	 фондового	 ринку	 порушення	 ПАТ	«ЕКОМО-
БІЛЬ»	(код	ЄДРПОУ	–	33292521)	вимог	статті	40	Закону	
України	«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»	в	частині	
нерозкриття	регулярної	річної	інформації,з	метою	захис-
ту	інтересів	інвесторів	у	цінні	папери,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1.	Зупинити	з	13.04.2018	внесення	змін	до	системи	де-

позитарного	 обліку	 щодо	 цінних	 паперів,	 емітованих	
ПАТ	«ЕКОМОБІЛЬ»	(код	ЄДРПОУ	–	33292521)	(далі	-	То-
вариство),	на	строк	до	усунення	порушення.
2.	 Заборонити	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	та	депозитарним	устано-

вам,	що	здійснюють	облік	прав	власності	на	цінні	папери	
Товариства	у	депозитарній	системі	України,	здійснювати	
облікові	операції	щодо	внесення	змін	до	системи	депози-
тарного	обліку	цінних	 паперів	Товариства,	 за	 виключен-
ням	операцій	пов’язаних	з	спадкуванням,	правонаступни-
цтвом	та	викупом	емітентом	зазначених	цінних	паперів.
3.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	невідкладно	довести	до	
відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	прав	
власності	 на	 цінні	 папери	 Товариства	 у	 депозитарній	
системі	України,	дане	рішення	Комісії.
4.	 Асоціації	 «Українські	 фондові	 торговці»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	33338204),	Українській	Асоціації	Інвестиційного	
Бізнесу	(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Професійну	асоціа-
цію	 учасників	 ринків	 капіталу	 та	 деривативів	 (код	 за	
ЄДРПОУ	24382704)	довести	до	відома	членів	відповід-
них	асоціацій	інформацію	про	дане	рішення	Комісії.
5.	 ПАТ	«Національний	 депозитарій	 України»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	30370711)	у	триденний	термін	з	моменту	отри-
мання	ним	копії	цього	рішення	повідомити	Комісію	про	
його	виконання.
6.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	фінансів	забезпечити	відправлення	копії	цього	
рішення	ПАТ	«Національний	 депозитарій	України»	 (код	
за	 ЄДРПОУ	 30370711)	 та	 ПАТ	«ЕКОМОБІЛЬ»	 (код	
ЄДРПОУ	–	33292521).
7.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	 фінансів	 повідомити	 про	 прийняте	 рішення	
Асоціацію	«Українські	фондові	торговці»	(код	за	ЄДРПОУ	
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 208, 227 від 12.04.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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33338204),	Українську	Асоціацію	Інвестиційного	Бізнесу	
(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Професійну	асоціацію	учас-
ників	 ринків	 капіталу	 та	 деривативів	 (код	 за	 ЄДРПОУ	
24382704).
8.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Комісії.
9.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	фінансів	забезпечити	оприлюднення	цього	рі-
шення	на	офіційному	веб-сайті	Комісії.
10.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	Члена	Комісії	І.	Назарчука.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.04.2018		 м.	Київ		 №	227

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Євро-
пейський страховий союз»

За	 результатами	 аналізу	 ситуації	щодо	ПрАТ	«Євро-
пейський	страховий	союз»	та	з	урахуванням	постанови	
начальника	третього	слідчого	відділу	управління	з	роз-
слідування	кримінальних	проваджень	у	сфері	економіки	
Департаменту	з	розслідування	особливо	важливих	справ	
у	 сфері	 економіки	 Генеральної	 прокуратури	 України	
Яковлєва	 С.О.	 від	 28.03.2018	р.	 (вх.	 №	10264	 від	
28.03.2018	р.),	винесеної	в	межах	досудового	розсліду-
вання	за	№	42017111200000142	від	17.03.2017	р.,	

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1.	Зупинити	з	13.04.2018	внесення	змін	до	системи	де-

позитарного	обліку	цінних	паперів	щодо	цінних	паперів,	
емітованих	ПрАТ	«Європейський	страховий	союз»	(іден-
тифікаційний	код	юридичної	особи	33552636).
2.	Заборонити	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	30370711)	та	

депозитарним	 установам,	 що	 здійснюють	 облік	 прав	
власності	на	цінні	папери,	емітовані	ПрАТ	«Європейський	
страховий	союз»,	здійснювати	облікові	операції	щодо	цін-
них	паперів	ПрАТ	«Європейський	страховий	союз».
3.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	 30370711)	
невідкладно	з	моменту	отримання	цього	рішення	довес-
ти	до	відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	
прав	 власності	 на	 цінні	 папери	 ПрАТ	«Європейський	
страховий	 союз»	 у	 депозитарній	 системі	 України,	 дане	
рішення	Комісії.
4.	Професійній	асоціації	учасників	ринків	капіталу	та	

деривативів	 (ПАРД)	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	
особи	 24382704),	 Українській	 асоціації	 інвестиційного	
бізнесу	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
23152037),	Асоціації	«Українські	фондові	торговці»	(іден-
тифікаційний	 код	юридичної	 особи	 33338204),	 довести	
до	відома	членів	відповідних	асоціацій	 інформацію	про	
дане	рішення	Комісії.
5.	 ПАТ	«Національний	 депозитарій	 України»	 (іденти-

фікаційний	код	юридичної	особи	30370711)	у	триденний	
термін	з	моменту	отримання	ним	копії	цього	рішення	по-
відомити	Комісію	про	його	виконання.
6.	 Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забез-

печити	 відправлення	 копії	 цього	 рішення	 ПАТ	«Націо-
нальний	 депозитарій	 України»	 (ідентифікаційний	 код	
юридичної	особи	30370711).
7.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	повідоми-

ти	про	прийняте	рішення	Професійну	асоціацію	учасників	
ринків	 капіталу	 та	деривативів	 (ПАРД)	 (ідентифікаційний	
код	юридичної	особи	24382704),	Українську	асоціацію	ін-
вестиційного	 бізнесу	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	
особи	23152037),	Асоціацію	«Українські	фондові	торговці»	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	33338204).
8.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Комісії.
9.	 Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забез-

печити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	веб-
сайті	Комісії.
10.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	члена	Комісії	І.	Назарчука.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР	(Національна	комісія	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку)	оприлюднює	результати	засідання	регулято-

ра	фондового	ринку,	що	відбулося	12	квітня	2018	року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1.	Про	затвердження	Змін	до	Плану	роботи	Комітетів	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	на	2018	рік

прийнято рішення

2.	Про	схвалення	доопрацьованого	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	«Про	затвердження	Змін	до	Положення	про	функціо-
нування	фондових	бірж»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

3.	Щодо	погодження	набуття	 істотної	участі	Сідєльніковим	А.В.	у	професійному	
учаснику	фондового	ринку	ТОВ	«КУА	«ЮГ-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

4.	Щодо	реалізації	активів	ЗАКРИТОГО	ДИВЕРСИФІКОВАНОГО	ПАЙОВОГО	ІН-
ВЕСТИЦІЙНОГО	ФОНДУ	«ПРИБУТКОВИЙ»	ТОВ	«КОМПАНІЯ	З	УПРАВЛІННЯ	АК-
ТИВАМИ	«ЄВРОІНВЕСТ»

прийнято рішення
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5.	Щодо	стану	виконання	Плану	роботи	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку	за	І	квартал	2018	року

прийнято рішення

6.	Щодо	 стану	 виконання	Плану	роботи	Комітетів	Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	за	І	квартал	2018	року

прийнято рішення

7.	Інформація	щодо	стану	виконання	завдань,	визначених	актами	та	дорученнями	
Президента	України,	Кабінету	Міністрів	України,	листами	керівництва	Верховної	
Ради	України,	її	комітетів	та	комісій,	запитами	та	зверненнями	народних	депутатів	
України,	запитів	на	публічну	інформацію,	адвокатських	запитів,	запитів	Національ-
ного	агентства	з	питань	запобігання	корупції	та	Національного	антикорупційного	
бюро	України	за	І	квартал	2018	року

до відома

8.	Щодо	погодження	проекту	наказу	Фонду	державного	майна	України	«Про	ви-
знання	таким,	що	втратив	чинність,	наказу	Фонду	державного	майна	України	від	
22	травня	2012	року	№	723»

прийнято рішення
без зауважень

9.	Про	погодження	проекту	розпорядження	Національної	комісії,	що	здійснює	дер-
жавне	регулювання	у	сфері	ринків	фінансових	послуг	«Про	затвердження	Поло-
ження	про	обов’язкові	критерії	і	нормативи	достатності	капіталу	та	платоспромож-
ності,	якості	активів	та	ризиковості	операцій	страховика»

прийнято рішення
без зауважень

10.	Щодо	зупинення	внесення	змін	до	системи	депозитарного	обліку	цінних	папе-
рів	ПАТ	«ЕКОМОБІЛЬ»

прийнято рішення

11.	Щодо	реєстрації	звіту	про	результати	приватного	розміщення	акцій	Публічного	
акціонерного	товариства	«ВТБ	БАНК»

прийнято рішення

12.	Щодо	реєстрації	звіту	про	результати	приватного	розміщення	акцій	Публічного	
акціонерного	товариства	«Банк	Форвард»

прийнято рішення

13.	Щодо	реєстрації	звіту	про	результати	приватного	розміщення	акцій	Акціонер-
ного	товариства	«ПРАВЕКС	БАНК»

прийнято рішення

14.	Щодо	реєстрації	звіту	про	результати	приватного	розміщення	акцій	Публічного	
акціонерного	товариства	«Вест	Файненс	Енд	Кредит	Банк»

прийнято рішення

15.	Щодо	реєстрації	звіту	про	результати	приватного	розміщення	акцій	Приватно-
го	акціонерного	товариства	«Чернігівський	річковий	порт»

прийнято рішення

16.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	275-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий розгляд
17.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	276-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий розгляд
18.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	277-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий розгляд
19.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	278-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий розгляд
20.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	279-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий розгляд
21.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	280-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий розгляд
22.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	281-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу

направити на новий розгляд
23.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	282-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу

направити на новий розгляд
24.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	283-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу

направити на новий розгляд
25.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	284-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу

направити на новий розгляд
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

26.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	285-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу

направити на новий розгляд
27.	 Про	 розгляд	 скарги	 товариства	 з	 додатковою	 відповідальністю	 «Автотран-
спортне	підприємство	-	15142»	від	15.01.2018	№	1	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	21.12.2017	№	286-ПУ-1-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу

направити на новий розгляд
28.	Про	розгляд	скарги	публічного	акціонерного	товариства	«ДТЕК	ДНІПРОЕНЕР-
ГО»	від	30.01.2018	№	82/01-18	на	постанову	про	накладення	санкції	за	правопо-
рушення	на	ринку	цінних	паперів	від	19.01.2018	№	624-СХ-1-Е

постанову про накладення 
санкції залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
29.	Про	зупинення	внесення	змін	до	системи	депозитарного	обліку	цінних	паперів,	
емітованих	ПрАТ	«Європейський	страховий	союз»

прийнято рішення

30.	Щодо	реєстрації	випуску	акцій	Публічного	акціонерного	товариства	«КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення
31.	Щодо	реєстрації	звіту	про	результати	розміщення	(обміну)	акцій	Приватного	
акціонерного	товариства	«ДТЕК	«КИЇВСЬКІ	ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

прийнято рішення

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,	
т.в.о.	директора	департаменту	 корпоративного	 управлін-
ня	та	корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	
від	10.11.2015	№1843	(зі	змінами)	та	на	підставі	п.	2	розді-
лу	І	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	акцій,	затвер-
дженого	рішенням	Національної	 комісії	 з	цінних	паперів	
та	 фондового	 ринку	 від	 23.04.2013	року	 №	737,	 зареє-
строваного	в	Міністерстві	юстиції	України	28.05.2013	року	
за	№	822/23354	(зі	змінами),	відповідно	до	документів,	на-
даних	ТДВ	«Богуславський	райагротехсервіс»	(09700,	Ки-
ївська	обл.,	Богуславський	район,	м.	Богуслав,	вул.	Мико-
лаївська,	 буд.129-А,	 код	 за	 ЄДРПОУ:	 05489187)	 на	
скасування	реєстрації	випуску	акцій	ПАТ	«Богуславський	
райагротехсервіс»	у	зв’язку	з	перетворенням	акціонерно-
го	 товариства,	 скасовано	 реєстрацію	 випуску	 акцій	
ПАТ «Богуславський райагротехсервіс». Свідоцтво	
про	реєстрацію	випуску	акцій	ПАТ	«Богуславський	райа-
гротехсервіс»	 від	 20	 вересня	 2010	року	 №424/10/1/10	
(дата	 видачі	 –	 07.12.2011р.),	 видане	 Територіальним	
управлінням	Державної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	в	м.	Києві	 та	Київській	області,	анульовано	–	
розпорядження № 107-КФ-С-А від 13 квітня 2018 року. 

*   *   *

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	управлін-
ня	та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	підставі	рішення	
Комісії	від	10.11.2015	№1843,	зі	змінами,	та	на	підставі	
п.	2	розділу	І	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	ак-
цій,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цін-
них	 паперів	 та	фондового	 ринку	 від	 23.04.2013	№737,	
зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	28.05.2013	
за	№	822/23354,	зі	змінами,	та	відповідно	до	документів,	
наданих	 ПрАТ «КОМПЛЕКС ВІдПОЧИНКУ «ЗАІР» 
(вул.	Грибоєдова,	15,	м.	Ірпінь,	Київська	область,	08200,	
код	 за	 ЄДРПОУ:	 20614164)	 на	 зупинення	 обігу	 акцій	 у	
зв’язку	з	перетворенням	акціонерного	товариства,	зупи-
нено	обіг	акцій	ПрАТ	«КОМПЛЕКС	ВІДПОЧИНКУ	«ЗАІР»	–	
розпорядження № 85-КФ-З від 12 квітня 2018 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:	
«16»	квітня	2018	року.

13.04.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРАГА АВТО» 

(надалі	–	Товариство),	код	за	ЄДРПОУ-31167690,	місцезнаходження	-	
03142,	м.	Київ,	вул.	Академiка	Кримського,	буд.	27	повідомляє	про	допов-
нення до	проектів рішень по питанням порядку денного річних	загаль-
них	зборів	акціонерів,	що	відбудуться	27 квітня 2018 року об	11:00	год.	за	
адресою:	03142,	м.	Київ,	вул.	Академiка	Кримського,	буд.	27,	кабінет	Гене-
рального	директора	№1.

До	питання	№12	«Припинення	повноважень	та	відкликання	Генераль-
ного	директора	Товариства»	додати	новий	проект	рішення:	«Припинити	
повноваження	та	відкликати	Генерального	директора	Товариства	Харуна	
Леоніда	Васильовича	з	02	травня	2018	року».

До	питання	№13	«Обрання	Генерального	директора	Товариства»	до-
дати	новий	проект	 рішення:	 «Обрати	Генеральним	директором	Товари-
ства	Тарасюка	Андрія	Дем’яновича	з	03	травня	2018	року	«.

Повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	опубліковано	у	видан-
ні	«Вiдомості	Нацiональної	комiсiї	з	цiнних	паперiв	та	фондового	ринку»	
№58	від	26.03.2018	року.	Генеральний директор.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ХАНдЕЛЬ СiМ МО-
Бi ЛiЕН iНВЕСТМЕНТ УКРАїНА»,	
31239073,	 01001,	 м.Київ,	 вул.Хрещатик,	
буд.34	(044)	235-01-07	,

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

13.04.2018

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

http://31239073.smida.gov.ua/
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Повідомлення ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
про виникнення особливої інформації (інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКИй ІНСТИТУТ 

ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІдПРИ-
ЄМСТВ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	21489100
3.	Місцезнаходження	04053 Київ Кудряський узвіз буд 5-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	+38 (044) 463 70 39 +38(044) 272 18 03
5.	Електронна	поштова	адреса	Ppo2006@unxp.relc.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-

тентом	для	розкриття	Інформації	www.unxp.com.ua/osobliva12042018.pdf
7.	Вид	особливої	 інформації	відповідного	до	вимог	 глави	1	розділу	 ІІІ	

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення	про	призначення	прийнято	Наглядовою	Радою,	яка	прийняла	

рішення	про	обрання	Голови	
Наглядової	Ради	з	числа	обраних	членів	Наглядової	ради.	Наглядову	

раду	обрано	на	загальних	зборах	акціонерів	11.04.2018	р.	Посадова	особа	
Балавадзе	Лаша	згоди	на	оприлюднення	паспортних	та	персональних	да-
них	не	надала.Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.Володiє	
пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0грн.Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.Строк,	на	який	призначено	особу:	до	наступних	
річних	загальних	зборів	акціонерів.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	протя-
гом	останніх	п'яти	років:	д/н.	Голова	Наглядової	Ради	Балавадзе	Лаша	є	
представником	акціонера	-	Компанії	«Вільхельміна	Холдінг	Лімітед».

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

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

2. Голова правління  Левандовський А.С.

Річна інформація ПАТ «Львівський хімічний завод» 
 за 2017 рік

1.	Основні	відомості	про	емітента.	Публiчне	акцiонерне	товариство	
«Львiвський	хiмiчний	завод»,	ЄДРПОУ	05761873,	місцезнаходження:	
79070,	м.	Львiв,	Рахiвська,16,	 телефон	0322351200.	2.	Повний	текст	
річної	інформації	розміщений	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	
даних	НКЦПФР	–	12.04.2018	р.	3.	Річна	інформація	розміщена	на	сто-
рінці	в	мережі	Інтернет	–	www.lhz.com.ua	13.04.2018	р.	4.	Аудиторська	
фірма,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності	-	ТзОВ	Аудитор-
ська	фiрма	«Контракти-Аудит»,	ЄДРПОУ	20845165.	5.	Інформація	про	
загальні	 збори	 –	 Загальні	 збори	 акціонерів	 проведені	 31.03.2017	р.,	
кворум	77,2	%,	Порядок	денний	зборiв:	1.Порядок	проведення	загаль-
них	зборiв,	обрання	лiчильної	комiсiї	зборiв.	2.Звiт	 генерального	ди-
ректора.	 3.Звiт	 наглядової	 ради.	 4.Звiт	 ревiзiйної	 комiсiї	 та	 затвер-
дження	 висновкiв	 ревiзiйної	 комiсiї.	 5.Затвердження	 рiчного	 звiту.	 

6.Розподiл	прибутку,	затвердження	розмiру	дивiдендiв	за	2016	рiк	та	
розмiру	вiдрахувань	в	резервний	капiтал	у	2017	роцi.	7.Про	припинен-
ня	 повноважень	 голови	 та	 членiв	 наглядової	 ради.	 8.Затвердження	
умов	цивiльно-правових	договорiв	з	членами	наглядової	ради.	9.Об-
рання	членiв	наглядової	ради.	Пропозицiй	вiд	осiб	щодо	питань	по-
рядку	 денного	 не	 надходило.	 Рiшення	 з	 питань	 порядку	 денного	
прийнятi,	з	питання	9	обрано	членiв	наглядової	ради	шляхом	кумуля-
тивного	 голосування.	 6.Інформація	 про	 дивіденди:	 За	 результатами	
періоду,	що	передував	звітному	дивіденди	нараховані	за	простими	ак-
ціями	в	сумі	691	тис.	грн.,	на	одну	акцію	становить	43	грн.	54	коп.,	ви-
плата	дивідендів	проводилась	безпосередньо	акціонерам	в	повному	
обсязі	з	15.05.2017	р.	по	30.09.2017	р.,	згідно	переліку	осіб,	які	мають	
право	 на	 отримання	 дивідендів	 станом	 на	 05.05.2017	р.,	 виплачено	
693,7	тис.	грн.,	за	результатами	звітного	періоду	дивіденди	не	нарахо-
вувались.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЬВiВСЬКИй ХiМiЧНИй ЗАВОд»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВдЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІї»

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

Приватне	акціонерне	товариство	
«Південне	управління	механіза-
ції»;	01388265;	03126,	м.	Київ,	
вул.	Качалова,	5;	
(044)	497-10-11

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

12.04.2018

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

www.pym.com.ua

Річна інформація емітента 

ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	
"ЗАКАРПАТТЯ	ОБЛЕНЕРГО",	
00131529,	Закарпатська	
область	,	Ужгородський	
район,	89412,	село	Онокiвцi,	
вул.Головна,	57,	
тел.	(0312)	66-95-95,

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

12.04.2018

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

www.energo.uz.ua

Генеральний директор  В.В. Петров

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОБОС»,	
32470815,	Володимирська,	12,	офіс	703,	
м.Київ,	Шевченківський,	01001,	Україна,	
(044)	506	20	13

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

13.04.2018	р.

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

http://www.kobos.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПО РiЗЬ-
КЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiдПРИЄМСТВО 12329»

	Додаток	45	до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	
цінних	паперів	(пункт	6	глави	4	розділу	ІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснюва-
ли публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акці-
онерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-

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

міжміський	код	та	телефон	емітента:	Приватне акцiонерне товариство 
«Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329», 03114164, 69008 
Запорiзька область Заводський м. Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 66, 
061- 222-08-98; 2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	 інформації	у	за-
гальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії:	 12.04.2018;  
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	http://03114164.smida.gov.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 16 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

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

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

Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Обухівський	 райагротехсервіс»,	
00904575,	 вул.	 Трипільська,	 б.35,	
м.	 Обухів,	 Обухівський	 р-н,	 Київ-
ська	обл.,	08700,	тел.	(04572)	5-12-
73

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

12.04.2018

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
на	якій	розміщено	регулярну	річну	ін-
формацію

http://00904575.smida.gov.ua

4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	ау-
диторської	фірми	(П.І.Б.	аудитора	-	фі-
зичної	особи	-	підприємця),	якою	про-
ведений	аудит	фінансової	звітності

Товариство	 з	 обмеженою	 відпові-
дальністю	 «Міжнародний	 інститут	
аудиту»,	21512649

5.	Інформація	про	загальні	збори
Чергові	загальні	збори	проводились	19.04.2017р.	Збори	проводились	за	
ініціативою	Наглядової	ради	Товариства.	Пропозицію	по	питанням	поряд-
ку	денного	були	надані	самим	Товариством.	Інших	пропозицій	від	акціоне-
рів	не	надходило.	Порядок	денний:	1.	Обрання	Голови	зборів,	секретаря	
та	Лічильної	комісії.	Затвердження	регламенту	зборів	(обрано).	2.	Розгляд	
та	затвердження	річного	звіту	правління	Товариства	за	2016	рік	(звіт	за-
тверджено).	3.	Розгляд	та	затвердження	звіту	ревізійної	комісії	Товариства	
за	2016	рік	(звіт	затверджено).	4.	Розгляд	та	затвердження	звіту	наглядо-
вої	ради	Товариства	за	2016	рік	(звіт	затверджено).	5.	Розгляд	та	затвер-
дження	фінансової	звітності	Товариства	за	2016	рік	 (фінансову	звітність	
затверджено).	6.	Затвердження	розподілу	(використання)	прибутку	та	по-
криття	збитків	Товариства	за	результатами	діяльності	у	2016	році.	7.	Про	
зміну	типу	Товариства	згідно	із	Законом	України	«Про	акціонерні	товари-
ства»	з	публічного	акціонерного	товариства	на	приватне	акціонерне	това-
риство	та	відповідну	зміну	найменування	Товариства	 (вирішили	змінити	
тип	з	публічного	акціонерного	товариства	на	приватне	акціонерне	товари-
ство	та	відповідну	зміну	найменування	Товариства	).	8.	Про	внесення	змін	
до	Статуту	Товариства	та	затвердження	Статуту	Товариства	у	новій	ре-
дакції	у	зв’язку	зі	зміною	типу	(найменування)	Товариства	та	у	зв’язку	зі	
змінами,	що	відбулися	в	законодавстві	(внесли	зміни	затвердили	нову	ре-
дакцію.	9.	Про	внесення	змін	до	Положення	про	Загальні	збори	Товари-
ства	та	затвердження	Положення	про	Загальні	збори	Товариства	у	новій	
редакції	у	зв’язку	зі	зміною	типу	(найменування)	Товариства	(внесли	зміни	
затвердили	нову	редакцію).	10.	Про	внесення	змін	до	Положення	про	На-
глядову	раду	Товариства	та	затвердження	Положення	про	Наглядову	раду	
Товариства	у	новій	редакції	у	зв’язку	зі	зміною	типу	(найменування)	Това-
риства	та	у	зв’язку	зі	змінами,	що	відбулися	в	законодавстві	(внесли	зміни

затвердили	 нову	 редакцію).	 11.	 Про	 внесення	 змін	 до	 Положення	 про	
Правління	Товариства	та	затвердження	Положення	про	Правління	Това-
риства	у	новій	редакції	у	зв’язку	зі	зміною	типу	(найменування)	Товариства	
(внесли	зміни	затвердили	нову	редакцію).	12.	Про	внесення	змін	до	По-
ложення	 про	Ревізійну	 комісію	 Товариства	 та	 затвердження	Положення	
про	Ревізійну	комісію	Товариства	у	новій	редакції	у	зв’язку	зі	зміною	типу	
(найменування)	 Товариства	 (внесли	 зміни	 затвердили	 нову	 редакцію).	 
13.	 Про	 припинення	 повноважень	 членів	 Наглядової	 ради	 Товариства	
(припинено	повноваження).	14.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	То-
вариства,	затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	до-
говорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	ними,	встановлення	розміру	їх	
винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	
(контрактів)	з	членами	наглядової	ради	(Обрано	членів	наглядової	ради.	
Затверджено	умови	договорів.	Уповноважено	Голову	правління	підписати	
договору).	15.	Про	обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства	(обрано	
членів	ревізійної	комісії)
6.	Інформація	про	дивіденди За	 результатами	 звітного	 та	 попе-

реднього	 років	 рішення	 щодо	 ви-
плати	дивідендів	не	приймалось.

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

Найменування	показника Період
звітний попередній

Усього	активів 13073,2 13305,2
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 122,3 136,7
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 7131,5 7167,7
Сумарна	дебіторська	заборгованість 4251,4 4384,4
Гроші	та	їх	еквіваленти 30,4 77,9
Власний	капітал 2851,8 3081,5
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 2000,0 2000,0
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) (1213,1) (983,4)
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 10221,4 10223,7
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

(0,03) (0,03)

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

(0,03) (0,03)

Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 8000000 8000000
Цінні	папери	власних	
випусків,	викуплені	
протягом	звітного	періоду

загальна	номінальна	
вартість

- -

у	відсотках	від	статутно-
го	капіталу

- -

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

- -

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБУХІВСЬКИй РАйАГРОТЕХСЕРВІС»

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

i. Загальні відомості
1.	 Повне	 найменування	 емітента	 ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИїВОБЛАГРООБЛАдНАННЯ» 
2.	Код	за	ЄДРПОУ	00913982
3.	Місцезнаходження	08132,	м.Вишневе,	вул.Київська	буд.13	а
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	044507-29-28	
5.	Електронна	поштова	адреса	koagro@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	oblagro.com.ua
7.	Вид	особливої	 інформації	Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення
Загальними	зборами	публiчного	акцiонерного	товариства	«Київоблагро-

обладнання»	(протокол	№1	вiд	12.04.2018р.)	прийнято	рiшення	про	попе-
реднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв,	а	саме:

попередньо	надати	згоду	на	вчинення	значних	правочинiв,	якi	можуть	
вчинятися	Товариством	протягом	не	бiльш	як	одного	року	з	дати	прийняття	
такого	рiшення,	iз	зазначенням	характеру	правочинiв	та	їх	граничної	сукуп-
ної	вартостi	а	саме:

1.Укладення	кредитного	договору	граничною	вартiстю	до	30	мiльйонiв	
гривень.

2.Укладення	 iпотечного	договору	 граничною	вартiстю	до	30	мiльйонiв	
гривень,	предметом	якого	є	нерухоме	майно	Товариства,	для	забезпечення	
виконання	власних	зобов’язань	Товариства.

3.Укладення	iпотечного	договору	(як	майновий	поручитель)	граничною	
вартiстю	до	30	мiльйонiв	гривень,	предметом	якого	є	нерухоме	майно	Това-
риства,	для	забезпечення	виконання	зобов’язань	третьої	особи.	

4.Укладення	договорiв	застави	майна	Товариства	для	забезпечення	ви-
конання	власних	зобов’язань	та/або	зобов’язань	третьої	особи	граничною	
вартiстю	до	30	мiльйонiв	гривень	кожний	з	цих	договорiв.

5.Правочини	щодо	внесення	будь-яких	змiн	 та	доповнень	до	вищеза-
значених	договорiв	без	змiни	 їх	характеру	в	межах	граничної	вартостi	та	
правочини,	пов’язанi	з	їх	виконанням.

6.Правочини	щодо	розiрвання	вищезазначених	договорiв.	
Гранична	 сукупна	 вартiсть	 усiх	 вищевказаних	 правочинiв	 не	 повинна	

перевищувати	дев’яноста	мiльйонiв	гривень.
Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтнос-

тi	-	39230	тис.грн.
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 зареєстрованi	 для	 участi	 у	 загальних	

зборах	-	3	182	864	голоса
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	за	-	3	182	864	голоса.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували.	-	0	голосiв.

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

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

2.	Найменування	посади
Генеральний директор  Усенко Олександр Юрiйович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента		 ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	
	 ТОВАРИСТВО	
	 «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ	 	00913982
3.	Місцезнаходження		 08132,	м.Вишневе,	
	 вул.Київська	буд.13А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс		 044	5072928
5.	Електронна	поштова	адреса		 koagro@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,
яка	додатково	використовується	емітентом	для
розкриття	інформації		 oblagro.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації		 Відомості про зміну складу 
 посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	

товариства	12.04.2018р.Посадова	особа	Лось	Павло	Євгенович	не	надав	
згоди	на	оприлюднення	своїх	паспортних	даних.	Лось	Павло	Євгенович	є	
акцiонером	 товариства.Володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	
33,1825%.Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	33,1825%.	Непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останнiх	
трьох	 рокiв	 займав	 посаду	 Голови	 Наглядової	 ради	 ПАТ	«Київоблагро-
обладнання»

Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	
товариства	12.04.2018р.	Посадова	особа	Мороз	Андрiй	Леонiдович	не	на-
дав	 згоди	 на	 оприлюднення	 своїх	 паспортних	 даних.	 Мороз	 Андрiй	
Леонiдович	 є	 акцiонером	 товариства.	 Володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	 емiтента	 33,1112%.Володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента	 у	 розмiрi	
33,1112%.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Протягом	останнiх	трьох	рокiв	займав	посаду	члена	Наглядової	ради	
ПАТ	«Київоблагрообладнання»

Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	
товариства	12.04.2018р.	Посадова	особа	Зайцев	Сергiй	Олександрович	
не	надав	згоди	на	оприлюднення	своїх	паспортних	даних.Зайцев	Сергiй	
Олександрович	 є	 акцiонером	 товариства.Володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	 емiтента	 33,1093%.Володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента	 у	 розмiрi	
33,1093%.	Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Протягом	останнiх	трьох	рокiв	займав	посаду	члена	Наглядової	ради	
ПАТ	«Київоблагрообладнання»

Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	
товариства	12.04.2018р.Посадова	особа	Пашкова	Олена	Вячеславiвна	не	
надала	згоди	на	оприлюднення	своїх	паспортних	даних.Пашкова	Олена	
Вячеславiвна	не	є	акцiонером	товариства.	Не	володiє	часткою	в	статутно-
му	 капiталi	 емiтента.Не	 володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента.	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останньо-
го	року	займала	посаду	члена	Наглядової	ради	ПАТ	«Київоблагрооблад-
нання»

Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	
товариства	12.04.2018р.	Посадова	особа	Кравченко	Олена	Валентинiвна	
не	 надала	 згоди	 на	 оприлюднення	 своїх	 паспортних	 даних.	 Кравченко	
Олена	Валентинiвна	не	є	акцiонером	товариства.	Не	володiє	часткою	в	
статутному	капiталi	емiтента.Не	володiє	пакетом	акцiй	емiтента.	Непога-
шеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	остан-
нього	року	 займала	 посаду	 члена	 Наглядової	 ради	 ПАТ	«Київоблагро-
обладнання»

Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	
товариства	12.04.2018р.Припинення	повноважень	голови	ревiзiйної	комiсiї	
виконано	у	звязку	зi	спливом	строку	на	який	особа	обиралась.Посадова	
особа	Ворохов	Вадим	Анатолiйович	не	надав	згоди	на	оприлюднення	сво-
їх	паспортних	даних.Ворохов	Вадим	Анатолiйович	не	є	акцiонером	това-
риства.	 Не	 володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента.Не	 володiє	
пакетом	акцiй	емiтента.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	 має.	 Протягом	 останнiх	 трьох	 рокiв	 займав	 посаду	 голови	
ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Київоблагрообладнання»

Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	
товариства	12.04.2018р.Припинення	повноважень	члена	ревiзiйної	комiсiї	
виконано	у	звязку	зi	спливом	строку	на	який	особа	обиралась.Посадова	
особа	Фохт	Тарас	Юрiйович	не	надав	згоди	на	оприлюднення	своїх	пас-
портних	 даних.Фохт	 Тарас	 Юрiйович	 не	 є	 акцiонером	 товариства.	 Не	
володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.Не	володiє	пакетом	акцiй	
емiтента.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Протягом	останнiх	трьох	рокiв	займав	посаду	члена	ревiзiйної	комiсiї	
ПАТ	«Київоблагрообладнання»

Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 черговими	 зборами	

товариства	12.04.2018р.Припинення	повноважень	голови	члена	ревiзiйної	
комiсiї	виконано	у	звязку	зi	спливом	строку	на	який	особа	обиралась.По-
садова	особа	Синьова	 Iнна	 Iванiвна	не	надала	згоди	на	оприлюднення	
своїх	 паспортних	 даних.Синьова	 Iнна	 Iванiвна	 не	 є	 акцiонером	 товари-
ства.	Не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.Не	володiє	паке-
том	акцiй	емiтента.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	Протягом	останнiх	трьох	рокiв	займав	посаду	члена	ревiзiйної	
комiсiї	ПАТ	«Київоблагрообладнання»

Рiшення	про	обрання	Головою	Наглядової	ради	Лося	Павла	Євгенови-
ча	прийнято	черговими	Загальними	зборами	товариства	12.04.2018р.	Об-
рання	 посадової	 особи	 виконано	 на	 пiдставi	 рiшення	 Загальних	 зборiв	
шляхом	комулятивного	голосування.Лось	Павло	Євгенович	не	надав	зго-
ди	на	оприлюднення	паспортних	даних,	обрано	на	посаду	Голови	Нагля-
дової	ради	строком	на	три	роки.	Лось	Павло	Євгенович	є	акцiонером	това-
риства.Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	33,1825%.	Володiє	
пакетом	 акцiй	 емiтена	 у	 розмiрi	 33,1825%.Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	 та	посадовi	 злочини	не	має.	Протяго	останнiх	 трьох	рокiв	 за-
ймав	посаду	Голови	Наглядової	ради	ПАТ	«Київоблагрообладнання».

Рiшення	 про	 обрання	 членом	 Наглядової	 ради	 Мороза	 Андрiя	
Леонiдовича	 прийнято	 черговими	 Загальними	 зборами	 товариства	
12.04.2018р.	Обрання	посадової	особи	виконано	на	пiдставi	рiшення	За-
гальних	 зборiв	 шляхом	 комулятивного	 голосування.	 Мороз	 Андрiй	
Леонiдович	не	надав	згоди	на	оприлюднення	паспортних	даних,	обрано	
на	 посаду	 члена	 Наглядової	 ради	 строком	 на	 три	 роки.	 Мороз	 Андрiй	
Леонiдович	 є	 акцiонером	 товариства.Володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	 емiтента	 33,1112%.	 Володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтена	 у	 розмiрi	
33,1112%.Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Протяго	останнiх	трьох	рокiв	займав	посаду	члена	Наглядової	ради	
ПАТ	«Київоблагрообладнання».

Рiшення	про	обрання	членом	Наглядової	ради	Зайцева	Сергiя	Олек-
сандровича	 прийнято	 черговими	 Загальними	 зборами	 товариства	
12.04.2018р.	Обрання	посадової	особи	виконано	на	пiдставi	рiшення	За-
гальних	зборiв	шляхом	комулятивного	голосування.Зайцев	Сергiй	Олек-
сандрович	не	надав	згоди	на	оприлюднення	паспортних	даних,	обрано	на	
посаду	члена	Наглядової	ради	строком	на	три	роки.Зайцев	Сергiй	Олек-
сандрович	є	акцiонером	товариства.Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	33,1093%.	Володiє	пакетом	акцiй	емiтена	у	розмiрi	33,1093%.Не-
погашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	Протяго	
останнiх	 трьох	 рокiв	 займав	 посаду	 члена	 Наглядової	 ради	 ПАТ	«Київ-
облагрообладнання».

Рiшення	про	обрання	 головою	ревiзiйної	 комiсiї	 прийнято	 черговими	
Загальними	зборами	товариства	12.04.2018р.	Обрання	посадової	особи	
виконано	на	пiдставi	рiшення	Загальних	зборiв	шляхом	комулятивного	го-
лосування.Ворохов	Вадим	Анатолiйович	не	надав	згоди	на	оприлюднення	
паспортних	даних,	обрано	на	посаду	голови	ревiзiйної	комiсiї	строком	на	
три	 роки.Ворохов	 Вадим	 Анатолiйович	 є	 акцiонером	 товариства.	 Не	
володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Не	володiє	пакетом	акцiй	
емiтена.Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	
Протяго	 останнiх	 трьох	 рокiв	 займав	 посаду	 голови	 ревiзiйної	 комiсiї	
ПАТ	«Київоблагрообладнання».

Рiшення	про	обрання	членом	ревiзiйної	комiсiї	прийнято	черговими	За-
гальними	зборами	товариства	12.04.2018р.	Обрання	посадової	особи	ви-
конано	на	пiдставi	рiшення	Загальних	зборiв	шляхом	комулятивного	голо-
сування.	 Фохт	 Тарас	 Юрiйович	 не	 надав	 згоди	 на	 оприлюднення	
паспортних	даних,	обрано	на	посаду	члена	ревiзiйної	комiсiї	строком	на	
три	роки.	Фохт	Тарас	Юрiйович	є	акцiонером	товариства.	Не	володiє	част-
кою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Не	володiє	пакетом	акцiй	емiтена.Не-
погашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	Протяго	
останнiх	 трьох	 рокiв	 займав	 посаду	 голови	 ревiзiйної	 комiсiї	ПАТ	«Київ-
облагрообладнання».

Рiшення	про	обрання	членом	ревiзiйної	комiсiї	прийнято	черговими	За-
гальними	зборами	товариства	12.04.2018р.	Обрання	посадової	особи	ви-
конано	на	пiдставi	рiшення	Загальних	зборiв	шляхом	комулятивного	голо-
сування.	 Синьова	 Iнна	 Iванiвна	 не	 надала	 згоди	 на	 оприлюднення	
паспортних	даних,	обрано	на	посаду	члена	ревiзiйної	комiсiї	строком	на	
три	роки.	Синьова	Iнна	Iванiвна	є	акцiонером	товариства.	Не	володiє	част-
кою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Не	володiє	пакетом	акцiй	емiтена.Не-
погашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	Протяго	
останнiх	 трьох	 рокiв	 займав	 посаду	 голови	 ревiзiйної	 комiсiї	ПАТ	«Київ-
облагрообладнання».

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
Усенко Олександр Юрiйович  Генеральний директор
 12.04.2018
	 (дата)

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВОБЛАГРООБЛАдНАННЯ»
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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 «ПЕТРИКiВСЬКИй РИБГОСП»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	30063871
3.	 Місцезнаходження:51800,	 Дніпропетровська	 область,Петрикiвський	

район,смт.Петрикiвка,вул.Днiпрова,буд.17
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0992324674
5.	Електронна	поштова	адреса:	stock@sand.dp.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://petrofish.pat.ua/
7.	Вид	особливої	інформації:	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

ii. Текст повідомлення
11.04.2018р.	відбулися	зміни	в	складі	посадових	осіб	ПРИВАТНОГО	АК-

ЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ПЕТРИКIВСЬКИЙ	 РИБГОСП»	 на	 підставі	
рішення	загальних	зборів	Товариства,	а	саме:

-	 припинено	 повноваження	 голови	 наглядової	 ради	 Левiнського	 Юрiя	
Леонiдовича	на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	товариства	(протокол	вiд	
11.04.2018р.).	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них.	Рішення	прийняте	в	зв’язку	з	корпоративною	необхідністю.	Особа	пере-
бувала	на	посаді	з	06.11.2014р.	Особа	акцiями	товариства	не	володiє.	Поса-
дова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

-	 припинено	 повноваження	 члена	 наглядової	 ради	 Конового	 Вадима	
Анатолiйовича	на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	товариства	(протокол	вiд	
11.04.2018р.).	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них.	Рішення	прийняте	в	зв’язку	з	корпоративною	необхідністю.	Особа	пере-
бувала	на	посаді	з	16.09.2013р.	Особа	акцiями	товариства	не	володiє.	Поса-
дова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

-	припинено	повноваження	ревізора	Сiтала	Володимира	Миколайовича	
на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	товариства	(протокол	вiд	11.04.2018р.).	
Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	Рішення	
прийняте	 в	 зв’язку	 з	 корпоративною	необхідністю.	Особа	перебувала	на	
посаді	з	16.09.2013р.	Особа	акцiями	товариства	не	володiє.	Посадова	осо-
ба	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

-	обрано	на	посаду	члена	та	голови	наглядової	ради	Тимофєєва	Анзо-
рія	Анатолійовича	на	пiдставi	рiшення	загальних	зборів	товариства	(про-
токол	 вiд	 11.04.2018р.)	 та	 рішення	 наглядової	 ради	 (протокол	 вiд	

11.04.2018р.).	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних.	Рішення	прийняте	в	зв’язку	з	корпоративною	необхідністю.	Особа	
акцiями	товариства	не	володiє.	Особу	обрано	строком	на	3	роки.	До	об-
рання	займала	посади:	заступник	директора.	Посадова	особа	непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	є	представником	
акціонера	 ТОВАРИСТВО	 З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	 «АГРО-
ГРУП»	(код	ЄДРПОУ:	36893424).

-	обрано	на	посаду	члена	наглядової	ради	Конового	Вадима	Анатолійо-
вича	 на	 пiдставi	 рiшення	 загальних	 зборів	 товариства	 (протокол	 вiд	
11.04.2018р.).	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних.	Рішення	прийняте	в	зв’язку	з	корпоративною	необхідністю.	Особа	
акцiями	товариства	не	володiє.	Особу	обрано	строком	на	3	роки.	До	об-
рання	займала	посади:	директор,	член	наглядової	ради.	Посадова	особа	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	є	
представником	 акціонера	 ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	«АГРОГРУП»	(код	ЄДРПОУ:	36893424).

-	обрано	на	посаду	члена	наглядової	ради	Рожкова	Кирила	Євгенійови-
ча	 на	 пiдставi	 рiшення	 загальних	 зборів	 товариства	 (протокол	 вiд	
11.04.2018р.).	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних.	Рішення	прийняте	в	зв’язку	з	корпоративною	необхідністю.	Особа	
акцiями	товариства	не	володiє.	Особу	обрано	строком	на	3	роки.	До	об-
рання	займала	посади:	начальник	відділу	збуту,	начальник	відділу	міжві-
домчої	кооперації	та	комерційної	діяльності,	радник	генерального	директо-
ра,	начальник	ВМТЗ,	голова	правління,	комерційний	директор.	Посадова	
особа	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 має.	
Особа	 є	 представником	 акціонера	 ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	«АГРОГРУП»	(код	ЄДРПОУ:	36893424).

-	 обрано	 на	 посаду	 ревізора	 Сiтала	 Володимира	 Миколайовича	 на	
пiдставi	рiшення	загальних	зборів	товариства	(протокол	вiд	11.04.2018р.).	
Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	Рішення	
прийняте	в	зв’язку	з	корпоративною	необхідністю.	Особа	акцiями	товари-
ства	 не	 володiє.	Особу	 обрано	 строком	 на	 3	 роки.	До	 обрання	 займала	
посади:	заступник	директора,	директор,	ревізор.	Посадова	особа	непога-
шеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	2.	Найменування	посади:	Керуючий	санацією	Д.А.	Чер-
ненченко	(підпис)	М.П.	(ініціали	та	прізвище	керівника)	12.04.2018р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне	акцiонерне	товариство	«Завод«Лтава»,	14308479,	Україна	Пол-
тавська	обл.	 Октябрський	 р-н	 36002	 м.Полтава	 вул.	Р.Люксембург,	 72,	
(0532)	519-410

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄдРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТОВ	«Аудиторська	фiрма	 «Український	 корпоративний	
аудит»,	33620564

5. Інформація про загальні збори: 
26.04.2017	проведено	річні	загальні	збори.	Порядок	денний:	1.Обран-

ня	голови	i	членiв	лiчильної	комiсiї,	секретаря	та	встановлення	порядку	та	
способу	 засвiдчення	 бюлетенiв	 для	 голосування	 з	 питань	 порядку	
денного.2.Звiт	 правлiння	 про	 результати	 фiнансово-господарської	
дiяльностi	товариства	у	2016	роцi.	Затвердження	рiчного	звiту	товариства	
i	 розподiлу	 прибутку	 за	 2016р.,	 та	 напрямки	 використання	 прибутку	 в	
2017р.3.Звiт	Наглядової	ради.	4.Звiт	Ревiзiйної	комiсiї.5.Про	припинення	
повноважень	 Наглядової	 ради	 та	 обрання	 Наглядової	 ради	
товариства.6.Вибори	 голови	 Наглядової	 ради	 товариства.7.Визначення	
умов	цивiльно-правових	угод(контрактiв)	з	посадовими	особами	товари-
ства.Пропозицiї	 до	 перелiку	 питань	 порядку	 денного	 не	 надходили.	 Ре-
зультати	розгляду	питань	порядку	денного	-	по	кожному	питанню	порядку	
денного	 рiшення	 прийнято.	Прийнятi	 рiшення:1.	Обрано	 голову	 i	 членiв	
лiчильної	комiсiї,	секретаря	та	встановлено	порядок	та	спосiб	засвiдчення	
бюлетенiв	для	голосування	з	питань	порядку	денного.2.	Затверджено	звiт	
правлiння	про	результати	фiнансово-господарської	дiяльностi	товариства	
у	2016	роцi.	Затверджено	рiчний	звiт	 товариства	 i	розподiл	прибутку	 за	
2016р.,	 визначено	 напрямки	 використання	 прибутку	 в	 2017р.3.	 Затвер-

джено	звiт	Наглядової	ради.4.	Затверджено	звiт	Ревiзiйної	комiсiї.5.	При-
пинено	повноваження	Наглядової	ради.	Обрано	Наглядову	раду.6.	Обра-
но	 голову	 Наглядової	 ради.7.	 Визначено	 умови	 цивiльно-правових	
угод(контрактiв)	з	посадовими	особами	товариства.	Доручити	Головi	за-
гальних	зборiв	товариства	пiдписати	цивiльно-правовi	угоди	(контракти)	з	
посадовими	особами	товариства.

06.12.2017	 проведено	 позачергові	 загальні	 збори.	Порядок	 денний:	
1.Обрання	 секретаря	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Товариства.2.Про	
змiну	типу,	найменування	та	мiсцезнаходження	Товариства.	Про	внесен-
ня	 змiн	 до	 статуту	 Товариства	 та	 затвердження	 його	 в	 новiй	 редакцiї.	
Визначення	уповноважених	осiб	для	пiдписання	та	державної	реєстрацiї	
нової	 редакцiї	 статуту	 Товариства.Позачерговi	 збори	 скликано	 за	
iнiцiативою	Наглядової	ради	товариства.Пропозицiї	до	перелiку	питань	
порядку	 денного	 не	 надходили.	 Результати	 розгляду	 питань	 порядку	
денного	 -	 по	 кожному	 питанню	 порядку	 денного	 рiшення	 прийнято.	
Прийнятi	 рiшення:1.	 Обрано	 секретаря	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	
товариства.2.	Змiнено	тип	Товариства	з	публiчного	акцiонерного	товари-
ства	на	приватне	акцiонерне	товариство.	Змiнено	найменування	Товари-
ства	з	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВО	«ЗАВОД	«ЛТАВА»	
на	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ЗАВОД	«ЛТАВА».	У	звязку	
з	перейменуванням	назви	вулицi	«Рози	Люксембург»	на	«Раїси	Киричен-
ко»	та	назви	района	з	«Октябрського»	на	«Шевченкiвський»	вiдповiдно	
до	розпорядження	Голови	обласної	державної	адмiнiстрацiї	«Про	пере-
йменування	топонiмiчних	назв,	демонтаж	меморiальних	дощок	та	зобра-
жень	комунiстичної	символiки	у	мiстi	Полтавi»	вiд	20.05.2015р.,	№207,	
встановлено	мiсцезнаходження	Товариства	за	адресою:	36002,	Україна,	
Полтавська	область,	 м.Полтава,	 Шевченкiвський	 район,	 вул.	Раїси	
Кириченко,72.	Внесено	змiни	до	статуту	товариства	та	затвердити	його	в	
новiй	редакцiї.	Доручено	головi	загальних	зборiв	акцiонерiв	Товариства	
Масло	 О.М.	пiдписати	 Статут	 Товариства	 в	 новiй	 редакцiї.	 Доручено	
головi	правлiння	Товариства	Хохлову	Е.В.	оформлення	та	подачу	Стату-
ту	Товариства	в	новiй	редакцiї	та	iнших	необхiдних	документiв	для	дер-
жавної	реєстрацiї.

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОд «ЛТАВА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1.	 Повне	 найменування	 емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ-УКРАїНА»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	14219127
3.	Місцезнаходження:	14000,	м.	Чернігів,	пр-т	Миру,	буд.	33
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0462)	651400	(0462)	651400
5.	Електронна	поштова	адреса:	hotelukr@athost.іnfo
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	hotelukr.athost.іnfo
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	по-

переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів
ІІ. Текст повідомлення

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	мо-
жуть	вчинятись	Товариством	до	11.04.2019,	а	саме:	щодо	іпотеки	на	граничну	
сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	
річної	фінансової	 звітності:	8155	тис.грн.	Співвідношення	 граничної	сукупної	
вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	
фінансової	 звітності:	 183.94%.	 Загальна	 кількість	 голосуючих	 акцій	 –	
322679	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загаль-
них	зборах	–	314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»		-	
314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	–	0	штук.

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	
можуть	вчинятись	Товариством	до	11.04.2019,	а	саме:	щодо	поруки	май-
ном	Товариства	на	граничну	сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Вартість	акти-
вів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	8155	тис.грн.	
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	
емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	183.94%.	Загаль-
на	кількість	голосуючих	акцій	–	322679	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	
зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	–	314025	штук,	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	314025	штук,	кількість	голосуючих	
акцій,	що	проголосували	«проти»	-	0	штук.	

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	мо-
жуть	вчинятись	Товариством	до	11.04.2019,	а	саме:	щодо	застави	майна	на	
граничну	сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Вартість	активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансової	звітності:	8155 тис.грн.	Співвідношення	граничної	
сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	
річної	 фінансової	 звітності:	 183.94%.	 Загальна	 кількість	 голосуючих	 акцій	 -	
322679	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загаль-
них	зборах	-	314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	-	0	штук.

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	
можуть	 вчинятись	 Товариством	 до	 11.04.2019,	 а	 саме:	 щодо	 отримання	
кредиту	на	граничну	сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Залучення	коштів	вчи-
няти	 шляхом	 укладання	 Товариством	 з	 установами	 банків	 генеральних	
кредитних	угод,	кредитних	договорів,	договорів	овердрафту,	договорів	га-
рантій,	 інших	договорів,	 а	 також	договорів	 застав,	 іпотек,	 в	 тому	 числі	 в	
забезпечення	зобов’язань	третіх	осіб.	Вартість	активів	емітента	за	даними	
останньої	 річної	фінансової	 звітності:	 8155	 тис.грн.	 Співвідношення	 гра-
ничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансової	звітності:	183.94%.	Загальна	кількість	голосую-
чих	акцій	-	322679	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	
участі	 у	 загальних	 зборах	 -	 314025	штук,	 кількість	 голосуючих	 акцій,	що	
проголосували	«за»	-	314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголо-

сували	«проти»	-	0	штук.
За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	

11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	
можуть	 вчинятись	 Товариством	 до	 11.04.2019,	 а	 саме:	 щодо	 придбання	
основних	засобів	на	граничну	сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Вартість	ак-
тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	8155 тис.	грн.	
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	
емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	183.94%.	Загаль-
на	кількість	голосуючих	акцій	-	322679	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	
зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	314025	штук,	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	314025	штук,	кількість	голосуючих	
акцій,	що	проголосували	«проти»	-	0	штук.

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	
можуть	 вчинятись	 Товариством	 до	 11.04.2019,	 а	 саме:	 щодо	 реалізації	
основних	засобів	на	граничну	сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Вартість	ак-
тивів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності:	
8155  тис.	грн.	Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	
вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	
183.94%.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	322679	штук,	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	314025	штук,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	314025	штук,	кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	-	0	штук.

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	мо-
жуть	вчинятись	Товариством	до	11.04.2019,	а	саме:	щодо	виконання	робіт	на	
граничну	сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Вартість	активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансової	звітності:	8155 тис.грн.	Співвідношення	граничної	
сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	
річної	 фінансової	 звітності:	 183.94%.	 Загальна	 кількість	 голосуючих	 акцій	 -	
322679	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загаль-
них	зборах	-	314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	-	0	штук.

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	мо-
жуть	вчинятись	Товариством	до	11.04.2019,	а	саме:	щодо	отримання	позик	на	
граничну	сукупну	вартість	15000	тис.грн.	Вартість	активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансової	звітності:	8155 тис.грн.	Співвідношення	граничної	
сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	
річної	 фінансової	 звітності:	 183.94%.	 Загальна	 кількість	 голосуючих	 акцій	 -	
322679	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загаль-
них	зборах	-	314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	-	0	штук.

За	 рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«Готель-Україна»	 від	
11.04.2018	надано	попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинів,	які	мо-
жуть	вчинятись	Товариством	до	11.04.2019,	а	саме:	надання	гарантій	в	уста-
новах	 банку	 та/або	 від	 інших	 третіх	 осіб	 на	 граничну	 сукупну	 вартість	
15000		тис.грн.	Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	 звітності:	 8155 тис.грн.	 Співвідношення	 граничної	 сукупної	 вартості	
правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансо-
вої	 звітності:	 183.94%.	Загальна	 кількість	 голосуючих	акцій	 -	 322679	штук,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	
314025	штук,	 кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «за»	 -	
314025	штук,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	-	0	штук.

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

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

2. директор Петриченко Тетяна Миколаївна	(підпис)	М.П.	13.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1.Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-
ня,	 міжміський	 код	 та	 телефон	 емітента:	 ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«ДИКА	ОРХІДЕЯ,	УКРАЇНА»,	33781592,	майдан	Воло-

димирський,	 16/1,	 м.Лубни,	 Полтавська	обл.,	 37500,	 (05361)	 77977.	
2.Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії:	12.04.2018р.	3.Адреса	сторінки	в	ме-
режі	 Інтернет,	 на	 якій	 розміщено	 регулярну	 річну	 інформацію:	 
http://wildorchid.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017 рік

І. Основні відомості про емітента
1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-

ня,	міжміський	код	та	телефон	емітента:	Приватне	акцiонерне	товари-

ство	 «Спецлісмаш»,	 00991315,	 37500,	 Полтавська	обл.,	 м.Лубни,	
вул.	Садова,	9,	05361-5-32-90.	2.Дата	розкриття	повного	тексту	річної	
інформації	 у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії-	
12.04.2018р.	3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	
регулярну	річну	інформацію:	http://	00991315.bs1998.info.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«дИКА ОРХІдЕЯ, УКРАїНА»,

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «СПЕЦЛІСМАШ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 16 квітня 2018 р. 
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Річна інформація ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія» за 2017 рік
1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-

ня,	міжміський	код	та	телефон	емітента:	Приватне	акцiонерне	товари-
ство	 Котелевське	 об'єднання	 по	 агрохiмiчному	 обслуговуванню	
сiльського	 господарства	 «Сiльгоспхiмiя»,	 05487064,	 38600,	 Полтав-

ська	обл.,	 Котелевський	 р-н,	 смт.Котельва,	 вул.Полтавський	 шлях,	
буд.327,	05350-2-22-86.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інфор-
мації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018р.	
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річ-
ну	інформацію:	http://05487064.bs1998.info 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ’ЄдНАННЯ ПО АГРОХiМiЧНОМУ 
ОБСЛУГОВУВАННЮ СiЛЬСЬКОГО ГОСПОдАРСТВА «СiЛЬГОСПХiМiЯ»

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

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФІКАЦІЇ	«ПОЛТАВАГАЗ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	03351912
3.	Місцезнаходження:	36000	м.	Полтава	вул.	Володимира	Козака,	2А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0532)50-24-50	(0532)	2-92-71
5.	Електронна	поштова	адреса:	latenko@poltavagaz.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.poltavagaz.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	Положення	про	роз-
криття	інформації	емітентами	цінних	паперів:	прийняття	рішення	про	по-
переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.

ii. Текст повідомлення 
1).	Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинів	річними	загальними	зборами	Публічного	акціонерного	
товариства	по	газопостачанню	та	газифікації	«Полтавагаз»:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	 із	зазначенням,	зокрема:	характер	право-
чинів	-	закупівля	природного	газу.

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	3529000	тис.	грн.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	401581тис.	грн.
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-

тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	 звітності	 (у	відсо-
тках):	878,77664%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	388036.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	 зареєстровані	для	участі	 у	 загальних	

зборах:	387508.
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

283918.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рі-

шення:	0.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«утримався»	при	при-

йнятті	рішення:	103590.
2).	Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинів	річними	загальними	зборами	Публічного	акціонерного	
товариства	по	газопостачанню	та	газифікації	«Полтавагаз»:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:	характеру	право-
чинів	-	транспортування	природного	газу.

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	1500000	тис.Грн.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	401581тис.	грн.
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-

тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	 звітності	 (у	відсо-
тках):	373,52365%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	388036.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	 зареєстровані	для	участі	 у	 загальних	

зборах:	387508.
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

283918.

Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рі-
шення:	0.

Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«утримався»	при	при-
йнятті	рішення:	103590.

3).	Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів	річними	загальними	зборами	Публічного	акціонерного	
товариства	по	газопостачанню	та	газифікації	«Полтавагаз»:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	 із	зазначенням,	зокрема:	характер	право-
чинів	-	надання	послуг	з	розподілу	природного	газу.

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	1490000	тис.	грн.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	401581тис.	грн.
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-

тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	 звітності	 (у	відсо-
тках):	371,03349%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	388036.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	 зареєстровані	для	участі	 у	 загальних	

зборах:	387508.
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

283918.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рі-

шення:	0.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«утримався»	при	при-

йнятті	рішення:	103590.
4).	Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинів	річними	загальними	зборами	Публічного	акціонерного	
товариства	по	газопостачанню	та	газиифікації	«Полтавагаз»:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	 із	зазначенням,	зокрема:	характер	право-
чинів	-	виконання	інвестиційної	програми,	затвердженої	НКРЕКП.

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	250000	тис.грн.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	401581тис.	грн.
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-

тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	 звітності	 (у	відсо-
тках):	62,25394%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	388036.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	 зареєстровані	для	участі	 у	 загальних	

зборах:	387508.
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

283918.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рі-

шення:	0.
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«утримався»	при	при-

йнятті	рішення:	103590.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
Голова правління Гринчак Ростислав Іванович

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
12.04.2018
(дата)	

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ПОЛТАВАГАЗ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА,  
ЯКИй ЗдІйСНИВ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) 

РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ЗА 2017 рік

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	
«Ракурс»,	код	за	ЄДРПОУ:20293725;	місцезнаходження:	51400	Дніпро-

петровська	 область,	 місто	 Павлоград,	 вулиця	 Соборна	 14	 корпус	 А;	
міжміський	код	та	телефон	(05632)63507.	

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації:	у	загальнодос-
тупній	інформаційній	базі	даних	Комісії	–	13.04.2018	року.

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	
річну	–	http://	www.20293725.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАКУРС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИ-
СТВО	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФІКАЦІЇ	«ПОЛТАВАГАЗ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	03351912
3.	Місцезнаходження:	36000	м.	Полтава	вул.	Козака,	2А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0532)	50-24-50	(0532)	2-92-71
5.	Електронна	поштова	адреса:	latenko@poltavagaz.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.poltavagaz.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	Положення	про	роз-
криття	інформації	емітентами	цінних	паперів:	Прийняття	рішення	про	на-
дання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).	Дата	 прийняття	 рішення	 про	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значного	

правочину:	12.04.2018.
Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	річні	загальні	збори	пу-

блічного	акціонерного	товариства	по	газопостачанню	та	газифікації	«Пол-
тавагаз».

Предмет	правочину:	розподіл	природного	газу	для	побутових	спожива-
чів.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визна-
чена	відповідно	до	законодавства:	322159,7637	тис.	грн.

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	401581	тис.	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	80,22286%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	388036.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	387508.
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

283918.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення:	0.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «утримався»	 при	 при-

йнятті	рішення:103590.
Статутом	 товариства	 не	 визначені	 додаткові	 критерії	 для	 віднесення	

правочину	до	значного	правочину,	які	не	передбачені	законодавством.
2).	Дата	 прийняття	 рішення	 про	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значного	

правочину:	12.04.2018.
Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	річні	загальні	збори	пу-

блічного	акціонерного	товариства	по	газопостачанню	та	газифікації	«Пол-
тавагаз».

Предмет	 правочину:	 закупівля	 природного	 газу	 для	 виробничо-
технологічних	витрат	і	нормованих	втрат.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визна-

чена	відповідно	до	законодавства:	202043,8621	тис.	грн.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	401581тис.	грн.
Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	

правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	50,31211%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	388036.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	387508.
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

283918.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення:	0.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «утримався»	 при	 при-

йнятті	рішення:103590.
Статутом	 товариства	 не	 визначені	 додаткові	 критерії	 для	 віднесення	

правочину	до	значного	правочину,	які	не	передбачені	законодавством.
3).Дата	 прийняття	 рішення	 про	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значного	

правочину:	12.04.2018.
Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	річні	загальні	збори	пу-

блічного	акціонерного	товариства	по	газопостачанню	та	газифікації	«Пол-
тавагаз».

Предмет	правочину:	експлуатація	газорозподільних	систем	або	їх	скла-
дових.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визна-
чена	відповідно	до	законодавства:	394866,56581	тис.	грн.

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	401581	тис.	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	98,328%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	388036.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	387508.
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

283918.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення:	0.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «утримався»	 при	 при-

йнятті	рішення:103590.
Статутом	 товариства	 не	 визначені	 додаткові	 критерії	 для	 віднесення	

правочину	до	значного	правочину,	які	не	передбачені	законодавством.
iii. Підпис 

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

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
12.04.2018
(дата)	

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ПОЛТАВАГАЗ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.	Повне	найменування	
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Едельвiка»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 20134458
3.	Місцезнаходження 43023,	Луцьк,	Карбишева	2
4.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс

0332	786040	0332	786037

5.	Електронна	поштова	
адреса

info@edelvika.com

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

www.edelvika.com

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

12	квiтня	2018	року,	на	пiдставi	iнформацiї,	отриманої	вiд	депозитарної	
установи	АТ	ФА	«Схiд-Iнвест»,	Емiтенту	стало	вiдомо	про	змiну	власникiв	
яким	належить	10	i	бiльше	вiдсоткiв	акцiй:

-	 зменшилась	 кiлькiсть	 акцiй	 у	 власностi	 акцiонера-фiзичної	 особи	 з	
431700	штук	(89,923449%)	до	160025	штук,	що	становить	33,333333%	вiд	
загальної	 кiлькостi	 акцiй.	 Загальна	 кiлькiсть	 акцiй	 власника	 спiвпадає	 з	
кiлькiстю	голосуючих	акцiй.

12	квiтня	2018	року,	на	пiдставi	iнформацiї,	отриманої	вiд	депозитарної	
установи	АТ	ФА	«Схiд-Iнвест»,	Емiтенту	стало	вiдомо	про	змiну	власникiв	
яким	належить	10	i	бiльше	вiдсоткiв	акцiй:

-	 збiльшилась	 кiлькiсть	 акцiй	 у	 власностi	 акцiонера-фiзичної	 особи	 з	
48350	штук	 (10,071343%)	 до	 160025	штук,	що	 становить	 33,333333%	вiд	
загальної	 кiлькостi	 акцiй.	 Загальна	 кiлькiсть	 акцiй	 власника	 спiвпадає	 з	
кiлькiстю	голосуючих	акцiй.

12	квiтня	2018	року,	на	пiдставi	iнформацiї,	отриманої	вiд	депозитарної	
установи	АТ	ФА	«Схiд-Iнвест»,	Емiтенту	стало	вiдомо	про	змiну	власникiв	
яким	належить	10	i	бiльше	вiдсоткiв	акцiй:

-	 збiльшилась	 кiлькiсть	 акцiй	 у	 власностi	 акцiонера-фiзичної	 особи	 з	
25	штук	(0,005207%)	до	160025	штук,	що	становить	33,333333%	вiд	загаль-
ної	кiлькостi	акцiй.	Загальна	кiлькiсть	акцiй	власника	спiвпадає	з	кiлькiстю	
голосуючих	акцiй.

Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.
	Найменування	посади Переходько Ю.А.
Голова правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕдЕЛЬВiКА»
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ПОВІдОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І.	Загальні	відомості:	1.	Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИй ВТОР-
МЕТ».	 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ:	 00193097.	 3.	 Місцезнаходження:	 69081,	 
м.	Запоріжжя,	вул.	Панфьорова,	240.	4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	
0612,	68-31-34;	0612,	68-70-68.	5.	Електронна	поштова	адреса:	vtormet@
vtormet.zp.ua.	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	викорис-
товується	емітентом	для	розкриття	 інформації:	 vtormet.zp.ua	7.	Вид	осо-
бливої	інформації:	відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента	(2.1)	
та	Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчи-
нення	значних	правочинів	(2.2):

ІІ. Текст повідомлення: 
2.1.	У	відповідності	до	ст.	53	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»,	

черговими	загальними	зборами	акціонерів	 (Протокол	№34	від	12.04.2018)	
прийнято	рішення	відкликати	попередній	склад	Наглядової	ради	Товариства	
та	Обрати	Наглядову	раду	Товариства	в	кількості	5	(п’яти)	осіб:

1.	Мохаммад	Хані	Омран	Шервін	Алі,	член	наглядової	ради,	припинено	
повноваження	та	обрано	на	строк	до	наступних	річних	зборів	товариства,	
перебуває	на	посаді	з	26.04.2017,	належить	–	0	акцій	товариства;	інші	по-
сади	протягом	останніх	п’яти	років	–	дані	відсутні.	Посадова	особа	не	нада-
ла	 згоду	на	оприлюднення	паспортних	даних.	Непогашеної	 судимості	 за	
корисливі	або	посадові	злочини	не	має.	Не	є	акціонером,	представником	
акціонера	або	групи	акціонерів	та	незалежним	директором.

2.	Омран	Хоссейн	Золфалі,	член	наглядової	ради,	припинено	повнова-
ження	та	обрано	на	строк	до	наступних	річних	зборів	товариства,	перебу-
ває	на	посаді	з	26.04.2017,	належить	–	47	акцій	товариства;	 інші	посади	
протягом	останніх	п’яти	років	–	дані	 відсутні.	Посадова	особа	не	надала	
згоду	на	оприлюднення	паспортних	даних.	Непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	або	посадові	злочини	не	має.	Не	є	акціонером,	представником	ак-
ціонера	або	групи	акціонерів	та	незалежним	директором.

3.	Рафієзадех	Малекшах	Маджід	Ахмад,	член	наглядової	ради,	припи-
нено	повноваження	та	обрано	на	строк	до	наступних	річних	зборів	товари-
ства,	перебуває	на	посаді	з	26.04.2017,	належить	–	0	акцій	товариства;	інші	
посади	протягом	останніх	 п’яти	років	 –	дані	 відсутні.	Посадова	особа	не	
надала	згоду	на	оприлюднення	паспортних	даних.	Непогашеної	судимості	
за	корисливі	або	посадові	злочини	не	має.	Не	є	акціонером,	представником	
акціонера	або	групи	акціонерів	та	незалежним	директором.

4.	Пожидаєв	Ростислав	Станіславович,	член	наглядової	ради,	обрано	
на	строк	до	наступних	річних	зборів	товариства,	належить	–	0	акцій	товари-
ства;	 перебуває	 на	 посаді	 з	 26.04.2017,	 інші	 посади	 протягом	 останніх	
п’яти	років	–	дані	відсутні.	Посадова	особа	не	надала	згоду	на	оприлюд-
нення	паспортних	даних.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	або	посадові	
злочини	не	має.	Не	є	акціонером,	представником	акціонера	або	групи	акці-
онерів	та	незалежним	директором.

5.	Саргсян	Карен	Едікович,	член	наглядової	ради,	обрано	на	строк	до	
наступних	річних	зборів	товариства,	належить	–	0	акцій	товариства;	пере-
буває	на	посаді	з	26.04.2017,	 інші	посади	протягом	останніх	п’яти	років	–	
дані	відсутні.	Посадова	особа	не	надала	згоду	на	оприлюднення	паспорт-
них	даних.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	або	посадові	злочини	не	
має.	Не	 є	 акціонером,	 представником	акціонера	 або	 групи	 акціонерів	 та	
незалежним	директором.

6.	Мохаммад	Хані	Омран	Шервін	Алі,	голова	наглядової	ради,	припине-
но	повноваження	(Протокол	№34	від	12.04.2018	чергових	загальних	зборів	
акціонерів)	та	обрано	на	строк	до	наступних	річних	зборів	товариства	(рі-
шення	наглядової	ради,	Протокол	№12/04/18	від	12.04.2018),	перебуває	на	
посаді	з	26.04.2017,	належить	–	0	акцій	товариства;	інші	посади	протягом	
останніх	 п’яти	років	 –	 дані	 відсутні.	 Посадова	 особа	 не	 надала	 згоду	 на	
оприлюднення	паспортних	даних.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	або	
посадові	злочини	не	має.	Не	є	акціонером,	представником	акціонера	або	
групи	акціонерів	та	незалежним	директором.

7.	Омран	Хоссейн	Золфалі,	секретар	наглядової	ради,	припинено	по-
вноваження	(Протокол	№34	від	12.04.2018	чергових	загальних	зборів	акці-
онерів)	та	обрано	на	строк	до	наступних	річних	зборів	товариства	(рішення	
наглядової	ради,	Протокол	№12/04/18	від	12.04.2018),	перебуває	на	посаді	
з	26.04.2017,	належить	–	47	акцій	товариства;	інші	посади	протягом	остан-
ніх	п’яти	років	–	дані	відсутні.	Посадова	особа	не	надала	згоду	на	опри-
люднення	паспортних	даних.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	або	по-
садові	 злочини	 не	 має.	 Не	 є	 акціонером,	 представником	 акціонера	 або	
групи	акціонерів	та	незалежним	директором.

2.2.	Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів:	12.04.2018	року	черговими	загальними	зборами	акціо-
нерів	(Протокол	№34	від	12.04.2018)	Відомості	щодо	правочинів	із	зазначен-
ням,	зокрема,	 їх	характеру:	Надати	попередню	згоду	на	вчинення	значних	
правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	у	процедурі	фінансової	ре-
структуризації	грошового	зобов’язання	ПАТ	«УКРВТОРЧОРМЕТ»	за	Догово-
ром	про	заміну	первісного	зобов’язання	новим	зобов’язанням	(новація)	№1	
від	21.07.2017	року,	укладеного	між	Товариством	та	АТ	«Ощадбанк»,	відпо-
відно	до	Закону	України	«Про	фінансову	реструктуризацію»,	а	саме	на	укла-
дення	з	АТ	«Ощадбанк»:	відповідних	додаткових	договорів	 (договорів	про	
внесення	 змін)	 до	 договорів,	 спрямованих	 на	 забезпечення	 виконання	
зобов’язань	ПАТ	«УКРВТОРЧОРМЕТ»	перед	АТ	«Ощадбанк»	за	Договором	
про	новацію,	нових	 іпотечних	договорів	належного	Товариству	нерухомого	
майна,	майнових	прав	на	нерухомість	та/або	нових	договорів	застави	рухо-
мого	майна;	договору	поруки,	де	Товариство	виступатиме	поручителем;	Ви-
щевказані	 значні	 правочини	 з	 АТ	 «Ощадбанк»	 можуть	 вчинятися	 Товари-
ством	 протягом	 одного	року	 з	 дня	 прийняття	 цього	 рішення	 Загальними	
зборами	акціонерів,	а	саме	–	з	12	квітня	2018	року	до	30	квітня	2019	року,	в	
межах	їх	граничної	сукупної	вартості	–	до	50	000	000,00	(п’ятдесят	мільйонів)	
доларів	США	включно	або	еквіваленту	в	національній	валюті	України	за	кур-
сом	валют,	встановленим	Національним	банком	України	на	момент	укладен-
ня	таких	правочинів;	Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	
фінансової	 звітності	 станом	 на	 31.12.2017р.	 –	 221537	 тис.грн.;	 Співвідно-
шення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	
за	даними	останньої	річної	фінансової	 звітності	 (у	відсотках)	–	22,57	%	 (в	
дол..	США);	Загальна	кількість	голосуючих	акцій	–	798	536	шт.	(загальна	кіль-
кість	голосуючих	акцій	зазначена	відповідно	до	переліку	акціонерів,	які	ма-
ють	право	на	участь	у	 загальних	зборах	акціонерів	 товариства	станом	на	
05.04.2018;	 Кількість	 голосуючих	 акцій,	що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 за-
гальних	зборах	–	750	077	шт.;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«за»	прийняття	рішення	-	750	077	шт.	та	«проти»	прийняття	рішення	-	0	шт.

ІІІ. Підпис.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформа-
ції,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	
згідно	із	законодавством.	Голова	правління	Безкоровайний	К.С.	13.04.2018

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	 найменування	 емітента	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	05495466
3.	Місцезнаходження:	76492,	м.	Івано-Франківськ,	с.	Микитинці	Юності,41а
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	03432554869,	03432554869
5.	Електронна	поштова	адреса	uprava@ifavto.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.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	Змі-
на	складу	посадових	осіб	емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	Загальними	зборами	

акціонерів	11.04.2018	р.	Припинення	повноважень	посадової	особи	вико-
нано	на	підставі	рiшення	Загальних	зборiв	акціонерів	Товариства	(Прото-
кол	вiд	11.04.2018	року)	у	зв’язку	із	припиненням	повноважень	та	діяльнос-
ті	 Ревізійної	 комісії	 Товариства.	 Посадова	 особа	 Іскра	 Ігор	 Іванович	 (не	
надана	згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних),	яка	займала	
посаду	Голови	Ревізійної	комісії,	припинила	повноваження.	Володiє	част-

кою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.	Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	
розмірі	0%.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	3	роки.	Нікого	не	
обрано	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	Загальними	зборами	
акціонерів	11.04.2018	р.	Припинення	повноважень	посадової	особи	вико-
нано	на	підставі	рiшення	Загальних	зборiв	акціонерів	Товариства	(Прото-
кол	вiд	11.04.2018	року)	у	зв’язку	із	припиненням	повноважень	та	діяльнос-
ті	 Ревізійної	 комісії	 Товариства.	 Посадова	 особа	 Вертійова	 Антоніна	
Дмитрівна	 (не	надана	згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	да-
них),	яка	займала	посаду	Члена	Ревізійної	комісії,	припинила	повноважен-
ня.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.	Володiє	пакетом	
акцій	емітента	у	розмірі	0%.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини.	 Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	 посаді:	
3	роки.	Нікого	не	обрано	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.

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

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

2.
Генеральний директор Сосновська Т.О.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
12.04.2018
(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ГАйСИНСЬКЕ РАйОННЕ ПiдПРИЄМСТВО 

«РАйАГРОХiМ»
ПОВІдОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ « Райагрохiм »
1. Загальні відомості:

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
Гайсинське	районне	пiдприємство	«Райагрохiм»

2.Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	05487449
3.	Місцезнаходження	 :	 23700	Вiнницька	 область	 Гайсинський	 район,	

м.	Гайсин,	вул.	Пiвденна	24
4.Міжміський	код,	телефон	та	факс:	04334	25116,	25116
5.	Електронна	поштова	адреса:	rajagrohim@rambler.ru	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	gaysinrayagrohim.com.ua
7.Вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	попереднє	надання	згоди	

на	вчинення	значних	правочинів
2. Текст повідомлення: 

Загальними	 зборами	 акціонерів	 ПрАТ	«Райагрохім»,	 що	 відбулись	
12.04.2018	р.,	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинен-
ня	 значних	 правочинів,	 які	 можуть	 вчинятися	 Товариством	 протягом	 не	
більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення.

Було	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	та-
ких	значних	правочинів:

-	правочини,	направлені	на	надання	послуг	автомобільним	транспор-
том	Товариства	на	граничну	сукупну	вартість	1500,0	тис.грн,	що	становить	
339,1%	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності

-	правочини,	направлені	на	відчуження	майна	Товариства	а	саме:	буді-
вель	та	споруд,	земельних	ділянок,	транспортних	засобів	на	граничну	су-
купну	вартість	50000,0	тис.грн.,	що	становить	11304,5%	до	вартості	акти-
вів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	правочини,	направлені	на	надання	послуг	водіям	щодо	їх	відпочинку	
на	граничну	сукупну	вартість	1000,0	тис.грн.,	що	становить	226,1%	до	вар-
тості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	правочини,	направлені	на	надання	в	оренду	будівель	та	споруд,	зе-
мельних	 ділянок,	 транспортних	 засобів	 на	 граничну	 сукупну	 вартість	 
800,0	тис.грн,	що	становить	180,9%	до	вартості	активів	Товариства	за	да-
ними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	правочини,	направлені	на	надання	послуг	то	технічному	обслугову-
ванню	та	ремонту	автотранспортних	засобів	на	граничну	сукупну	вартість	
200,0	тис.грн,	що	становить	45,2%	до	вартості	активів	Товариства	за	да-
ними	останньої	річної	фінансової	звітності

Гранична	сукупність	вартості	правочинів	становить	53500,0	тис.грн.	Вар-
тість	 активів	 Товариства	 за	 даними	 останньої	 річної	фінансової	 звітності	 -	
442,3	 тис.грн.	 Співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	 до	
вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	
–	12095,9	%.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій,	відповідно	переліку	акціоне-
рів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	складеного	станом	на	24	го-
дину	05.04.2018	року	-	657224	голосів.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареє-
стровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	579552	голосів	.	Кількість	голосуючих	
акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення	-	579552	голосів.	Кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення	–	0	голосів.

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

директор __________   Андрiєнко Анатолiй Євгенiйович 
																/	підпис	МП	/

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

Повне	 найменування	 –	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ХiМБУдМОНТАж»;	Код	за	ЄДРПОУ	–	00205819;	Міс-
цезнаходження	–	02094,	м.	Київ,	вул.	Червоногвардiйська,	5;	міжміський	
код	та	телефон	-	(044)292-60-38;	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	ін-
формації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	Комісії	–	12.04.18р.;	
Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	ін-
формацію	 -	 http://00205819.smida.gov.ua;	 Аудит	 фінансової	 звітності	 за	
2017	рік	не	проводився.	Річні	загальні	збори	проведені	25.04.17р.	Перелік	
питань:	 1.Обрання	 лiчильної	 комiсiї.	 2.Визначення	 порядку	 та	 способу	
засвiдчення	бюлетенiв	для	голосування.	3.Звiт	директора.	4.Звiт	наглядо-
вої	ради.	5.Звiт	ревiзiйної	комiсiї.	6.Затвердження	рiчного	звiту.	7.Розподiл	
прибутку	 i	 збиткiв.	 Всi	 питання	 порядку	 денного	 було	 розглянуто.	 Звiти	
товариства	затвердженi.	В	зв»язку	з	наявнiстю	збиткiв,	прийнято	рiшення	
дивiденди	не	сплачувати.	Осiб,	що	подавали	пропозицiї	до	перелiку	пи-
тань	порядку	денного	не	було.	Рішення	щодо	виплати	дивідендів	за	ре-
зультатами	звiтного	та	попереднього	років	не	приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	
«Вінницяфармація»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	01974968
3.	Місцезнаходження:	02166	м.	Київ,	Лісовий	проспект,	буд.39-А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	518-52-21,	(044)	518-43-03
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@apteka.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	використову-

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

надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядова	рада	Приватного	акціонерного	товариства	«Вінницяфар-

мація»	11.04.2018	р.	(протокол	№4)	прийняла	рішення	надати	згоду	на	
вчинення	Товариством	значного	правочину	з	укладання	Генерального	
договору	про	розміщення	Депозитної	лінії	з	ПАТ	«ОТП	Банк»	для	тим-
часового	розміщення	вільних	грошових	коштів	Товариства	на	Депозит-
ному	рахунку	на	строк	6	місяців,	під	процентну	ставку	10,25	%	річних,	з	
можливістю	 в	 подальшому	 пролонгації	 вказаного	 договору.	 Ринкова	
вартість	послуг,	що	є	предметом	правочину,	-	4007,7	тис.	грн.	Вартість	
активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	 -	
19	968	 тис.	грн.	Співвідношення	ринкової	 вартості	майна	або	послуг,	
що	 є	 предметом	 правочину,	 до	 вартості	 активів	 емітента	 за	 даними	
останньої	річної	фінансової	звітності	-	20,07%.

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

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

2. Голова правління Гасевич Володимир Володимирович 
12.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«дРАБiВСЬКЕ»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТО-
ВАРИСТВО	 «ДРАБIВСЬКЕ»,	 00387447,	 Україна	 Черкаська	обл.,	
Драбiвський	район,	19842,	село	Драбове-Барятинське,	вулиця	Небесної	
сотнi,	будинок	1,	(04738)	3-19-32.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018	року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКiВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПiдПРИЄМСТВО 17144»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТО-
ВАРИСТВО	 «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ	 АВТОТРАНСПОРТНЕ	
ПIДПРИЄМСТВО	 17144»,	 03115364,	 Україна,	 Черкаська	обл.,	 Корсунь-
Шевченкiвський	 р-н,	 19400,	 мiсто	 Корсунь-Шевченкiвський,	 вулиця	
Ювiлейна,	будинок	15,	0/4735/	2-30-12

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії:	13.04.2018	року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prat-k-sh-atp17144.emitents.net.ua/ua/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 16 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Публічне акцiонерне товари-

ство «Облпаливо»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	13657523
3.	Місцезнаходження:	76014,	м.	Івано-Франківськ,	вулиця	Височа-

на		18	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(03422)	22697
5.	Електронна	поштова	адреса:	oblpalivo-if@ukr.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	 інформації:	shuvar.	13657523.infosite.
com.ua	

7.	 Вид	 особливої	 інформації:Відомості	 про	 припинення	 емітента	
шляхом	злиття,	приєднання,	поділу,	перетворення	або	банкрутства	за	
рішенням	вищого	органу	емітента	або	суду.

ІІ. Текст Повідомлення 
Заагальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Облпаливо»	06.04.2018	року	

прийнято	рiшення	про	припинення	дiяльностi	Публiчного	акцiонерного	
товариства	«Облпаливоа»	шляхом	реорганiзацiї,	а	саме:	перетворен-
ня	 в	 iнше	 господарське	 товариство	 –	 Товариство	 з	 додатковою	
вiдповiдальнiстю	 «Облпаливо»	 .Рiшення	 прийнято	 75,49	%	 голосiв	
присутнiх	на	зборах	(145	885	(сто	сорок	п’ять	тисяч	вiсiмсот	вiсiмдесят	
п’ять)	голосiв	за,	проти	47	367	(сорок	сiм	тисяч	триста	шiстдесят	сiм)	
голосiв	,	утрималися	0	голосiв).Рiшення	було	прийняте	з	причин	спро-
щення	 дiяльностi	 товариства,	 зокрема	 дiяльностi	 товариства	 як	
емiтента	 та	 мiнiмiзацiї	 витрат,	 пов’язаних	 з	 обслуговуванням	 такої	
органiзацiйно-правової	форми	як	акцiонерне	товариство.

iii. Підпис 1.	Особа,	 зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	
інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	від-
повідальність	згідно	із	законодавством.	директор Стецик А.С.

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛПАЛИВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Публічне	 акцiонерне	 товариство	
«Обл	паливо»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	13657523
3.	Місцезнаходження:	76014,	м.	Івано-Франківськ,	вулиця	Височана	18	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(03422)	22697
5.	Електронна	поштова	адреса:	oblpalivo-if@ukr.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	shuvar.	13657523.infosite.com.ua	
7.	Вид	особливої	інформації:Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб

ІІ. Текст Повідомлення 
Заагальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«Облпаливо»	 06.04.2018	року	

прийнято	рiшення	про	припинення	дiяльностi	Публiчного	акцiонерного	то-
вариства	 «Облпаливоа»	 шляхом	 реорганiзацiї,	 а	 саме:	 перетворення	 в	
iнше	господарське	товариство	–	Товариство	з	додатковою	вiдповiдальнiстю	
«Облпаливо»	та	було	прийнято	рішення	про	призначення	Комісії	з	припи-
нення	,	на	підставі	цього	рішення	повноваження	всіх	інших	органів	припи-
няються.

Припинено	діяльність	всіх	членів	Наглядовой	ради	Товариства,	а	саме:	
Драганчук	Олега	Івановича,	Ковальчук	Леся	Романівни,	Драганчук	Мирос-
лави	Моклаївни;	Директора	Товариства	–	Стецика	Андрія	Степановича	.

Обрано	комісію	з	припинення,	а	саме:	Голова	комісії	з	припинення	Сте-
цик	Андрiй	Степанович,	(Ідентифікаційний	код	3092303133_,	паспорт:	се-

рія	СЕ_	№	048537,	виданий	22.05.2001р	 Івано-Франківським	МВ	УМВС	в	
Івано-Франківській	 області;	 адреса	 проживання:	 м.	Івано-Франківськ,	
вул.	Будівельників	 27/56).	 Володія	 часткою	 в	 СК	 0%	 Рiшення	 прийнято	
бiльшiстю	 голосiв	 (75,47	%).	 Посадова	 особа	 непогашеної	 судимостi	 за	
посадовi	 та	 корисливi	 злочини	 немає.	 Попередня	 посада	 директор	
ПАТ»Облпаливо»Член	комісії	з	припинення	Драганчук	Олег	Iванович	(Іден-
тифікаційний	 код	 2271002658,	 паспорт:	 серія	 СС	 №330996,	 виданий	
24.06.1997	року	Івано-Франківським	МВ	УМВС	України	в	Івано-Франківській	
області	;	адреса	проживання:	м.	Київ,	вул.	Якіра	8/13)	.	Володія	часткою	в	
СК	44.27	%	Рiшення	прийнято	бiльшiстю	голосiв	(75,47	%).	Посадова	особа	
непогашеної	судимостi	за	посадовi	та	корисливi	злочини	немає.	Попере-
дня	посада	Голова	Наглядової	ради	ПАТ»Облпаливо»Член	комісії	 з	при-
пинення	 Ковальчук	 Леся	 Романiвна	 (Ідентифікаційний	 код	 3218419327,	
паспорт:	серія	СЕ	№	597128,	виданий	18.01.2012	року	Івано-Франківським	
МВ	 УМВС	 України	 в	 Івано-Франківській	 області;	 адреса	 проживання:	
м.	Івано-Франківськ,	 вул.	Матейки	 11/5)	 Володія	 часткою	 в	 СК	 9.78	%	
Рiшення	прийнято	бiльшiстю	голосiв	(75,47	%).	Посадова	особа	непогаше-
ної	судимостi	за	посадовi	та	корисливi	злочини	немає.	Попередня	посада	
Член	Наглядової	ради	ПАТ»Облпаливо»

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

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

2. директор  Стецик А.С.

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛПАЛИВО»

УВАГА! 
З технічних причин у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 71(2824) від 

13.04.2018р. не було надруковано повідомлення про проведення загальних 
зборів ПАТ «Енергомашспецсталь», текст якого наведено нижче:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код	за	ЄДРПОУ:	00210602)

до відома акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»! Публічне	акціо	нерне	
товариство	«Енергомашспецсталь»	(далі	–	Товариство)	повідом	ляє,	що	до	
проекту	порядку	денного	річних	Загальних	Зборів	акціонерів	Товариства,	що	
відбудуться	26.04.2018р. о 10:00 годині	за	адресою:	Україна, донецька 

область, м.Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь», адміністративно-
побутовий корпус №1, конференц-зал,	внесені	доповнення.

Проект порядку денного  
з проектами рішень доповнен пунктом:

10.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуть-
ся	з	членами	Наглядової	ради	Товариства;	встановлення	розміру	їх	вина-
городи;	обрання	особи,	повноваження	якої	включають	підписання	цивільно-
правових	договорів	з	членами	Наглядової	Ради.

Проект рішень:	Затвердити	умови	цивільно-правових	договорів,	що	укла-
датимуться	з	членами	Наглядової	ради	Товариства;	не	виплачувати	винагоро-
ду	членам	Наглядової	ради	Товариства;	уповноважити	Генерального	директо-
ра	Товариства	Гніздицького	В.М.	підписати	від	імені	Товариства	затверджені	
цивільно-правові	договори	з	членами	Наглядової	ради	Товариства.

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИй 
МАШИНОБУдІВНИй ЗАВОд»

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«СМІЛЯНСЬКИЙ	МАШИНОБУ-
ДІВНИЙ	 ЗАВОД»	 (місцезнаходження:	 20700	 Черкаська	 область,	 м.	Сміла,	
вул.	Незалежності,	буд.	67)	далі	-	Товариство,	повідомляє	про	зміни	у	проекті	
порядку	 денного	 річних	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 Товариства,	 які	 відбу-
дуться	27 квітня 2018 року,	за	адресою:	Черкаська обл., м. Сміла, вул. Не-
залежності, 67, другий поверх, актова зала, о 12 годині 00 хвилин.

До	порядку	денного	внесено	додаткові	питання	за	пропозицією	акціоне-
ра,	який	володіє	більше	10%	акцій	статутного	капіталу:

«10.	Внесення	змін	та	доповнень	до	Статуту	Товариства	та	затверджен-
ня	нової	редакції	Статуту	Товариства,	обрання	особи,	яка	уповноважуєть-
ся	на	підписання	нової	редакції	Статуту	Товариства».	

«11.	Припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради	Това-
риства.»

«12.	Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.»
«13.	Припинення	повноважень	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.»
«14.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.»
«15.	 Припинення	 повноважень	 Голови	 та	 членів	 Правління	 Товари-

ства.»
«16.	Обрання	членів	Правління	Товариства.	Про	надання	повноважень	

щодо	 обрання	 Голови	 Правління	 Товариства	 Наглядовій	 раді	 Товари-
ства.»

«17.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів	(контрактів),	що	
укладатимуться	з	членами	Наглядової	ради,	Ревізійної	комісії	Товариства	
та	Правління	Товариства,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підпи-
сання	від	імені	Товариства	цивільно-правових	договорів	(контрактів)	з	чле-
нами	Наглядової	ради,	Ревізійної	комісії	та	Правління	Товариства.»

З	проектами	рішень	з	питань	проекту	порядку	денного	річних	Загальних	
зборів	акціонерів	Товариства	можна	ознайомитись	на	веб-сайті	Товариства	
за	адресою:	www.smilamash.emitents.net.ua	

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИй МАШИНОБУдІВНИй ЗАВОд»
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Додаток	45
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів

(пункт	6	глави	4	розділу	ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КИїВСЬКА  
Мiж ОБ ЛАС НА СПЕЦiАЛЬНА 
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦiйНА 
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА МАй-
СТЕРНЯ», 02497708, 04080 м. Київ 
вул. Кирилiвська, буд.1-3, (044) 425-25-45

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

16.04.2018р.

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

http://kmsnrpvy.informs.net.ua

Додаток	45
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів

(пункт	6	глави	4	розділу	ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів 
(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ВИРОБНИЧО-
НАУКОВЕ ПiдПРИЄМСТВО 
«УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ», 
23524007, 03040 м. Київ Голосiївський р-н 
вул. Василькiвська, 16, (044)257-41-14

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

16.04.2018р.

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

http://www.ukrzoovet.com.ua

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

i. Загальні відомості 
1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНІКА»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	04590228
3.	Місцезнаходження:	02160,	м.	Київ	вул.	Каунаська,	13
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0445740199,	0445740199
5.	Електронна	поштова	адреса:	spt@spt.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.zvit.spt.kiev.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Прийняття	рішення	про	виплату	дивідендів.

ii. Текст повідомлення 
Дата	прийняття	загальними	зборами	акціонерного	товариства	рішення	

про	виплату	дивідендів:	12.04.2018	року;	Дата	складення	переліку	осіб,	які	
мають	право	на	отримання	дивідендів:	18.05.2018	року;	Розмір	дивідендів,	
що	підлягають	виплаті	відповідно	до	рішення	загальних	зборів:	252216	грн;	
Строк	виплати	дивідендів:	початок	12.04.2018	-	кінець	12.10.2018;	Спосіб	
виплати	 дивідендів:	 через	 депозитарну	 систему;	 Порядок	 виплати	 диві-
дендів:	виплата	всієї	суми	дивідендів	в	повному	обсязі.

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

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

Голова правління   Кубрак Вадим Володимирович   13.04.2018	р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«дРУжКІВСЬКЕ РУдОУПРАВЛІННЯ»

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та 
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товари-
ство
00191796

84205, донецька область, 
м. дружківка, 
вул. Поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.com.ua 
Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

Текст повідомлення:
12.04.2018	р.	 вчинена	 державна	 реєстрацiя	 змiн	 до	 вiдомостей	

про	юридичну	 особу,	що	мiстяться	 в	Єдиному	 державному	 реєстрi	
юридичних	 осiб,	фiзичних	 осiб-пiдприємцiв	 та	 громадських	форму-
вань,	 про	 змiну	 типу	 та	 найменування	 Товариства	 з	 Публiчного	
акцiонерного	товариства	«Дружкiвське	рудоуправлiння»	на	Приватне	
акцiонерне	товариство	«Дружкiвське	рудоуправлiння».	Рiшення	про	
змiну	типу	та	найменування	Товариства	прийнято	загальними	збора-
ми	 акцiонерiв	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	 «Дружкiвське	
рудоуправлiння»	06.04.2018	р.	 (рiшення	єдиного	акцiонера	№32	вiд	
06.04.2018	р.)	 Повне	 найменування	 акцiонерного	 товариства	 до	
змiни	-	Публiчне	акцiонерне	товариство	«Дружкiвське	рудоуправлiння».	
Повне	найменування	акцiонерного	товариства	пiсля	змiни	-	Приватне	
акцiонерне	товариство	«Дружкiвське	рудоуправлiння».

Особа,	 зазначена	 нижче,	 пiдтверджує	 достовiрнiсть	 iнформацiї,	
що	мiститься	в	повiдомленнi	та	визнає,	що	вона	несе	вiдповiдальнiсть	
згiдно	з	законодавством.

Генеральний директор  Є.В. Цимарман

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 «ПЕРВО-
МАйСЬКЕ ШЛЯХОВЕ 
РЕМОНТНО-БУдiВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛiННЯ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 03331430
3.	Місцезнаходження 55214,	 Миколаївська	 область,	 м.	Пер-

вомайськ,	вул.	Кам’яномостiвська,	3
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (05161)	4-24-39	(05161)	4-24-39
5.	Електронна	поштова	адреса 03331430@shrbu.pat.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

shrbu.pat.ua

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

ii. Текст повідомлення
Згiдно	 Рiшення	 Наглядової	 Ради	 вiд	 11	 квiтня	 2018	року	 (Протокол	

№	б/н	Нагядової	Ради	Приватного	акцiонерного	товариства	«Первомай-
ське	шляхове	ремонтно-будiвельне	управлiння»	вiд	11.04.2018	р.)	припи-
нено	повноваження	тимчасово	виконуючим	обов’язки	директора	Марчен-
ко	 Анатолiя	 Петровича	 у	 зв’язку	 з	 виробничою	 необхiднiстю.	 Особа	 не	
надала	 згоди	на	розкриття	паспортних	даних,	 володiє	 акцiями	емiтента	
0.027	%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	
Строк,	 на	 який	 призначено	 особу:	 з	 20.04.2017	року.	 Замiсть	 звiльненої	
особи	нiкого	не	призначено	на	цю	посаду.

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 Горячкiвський Володимир Миколайович
директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 12.04.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянський

район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018

року:
Припинено повноваження голови ревізійної комісії Климовської Тетяни

Валеріївни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Салахетдінової Тетя-
ни Абрарівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комі-
сії, відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребувала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Довжик Ольги Воло-
димирівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з  19.04.2017 року по  12.04.2018 року.

За рішенням річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018 року:
Обрана на посаду члена ревізійної комісії Мартиновська  Дар'я   Вале-

ріївна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа

не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в опри-
людненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж
останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обрана на посаду члена ревізійної комісії Салахетдінова Тетяна Абра-
рівна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - член ревізійної комісії. Посадова особа відмовила
в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала
впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обраний  на посаду члена ревізійної комісії Скляр Михайло Ігорович, з
термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiч-
них) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емi-
тента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емi-
тентом - не обіймав. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомос-
тей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти ро-
ків на будь-яких інших підприємствах.

За рішенням ревізійної комісії (протокол засідання ?б/н від 12.04.2018
року), обраної річними загальними зборами, які відбулись 12.04.2018 року,
Мартиновська  Дар'я   Валеріївна обрана на посаду голови ревізійної комі-
сії, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обра-
ної рiчними загальними зборами ревізійної комісії. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана
з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  ві-
домостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх
п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

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

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

Директор Мартиновський Віктор Павлович 12.04.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Лінде Газ Україна" (протокол № 37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є

предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчиня-
тися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі од-
ного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів
з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про
акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному дирек-
тору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів
не обмежується.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 2 137 938 тис. грн.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 189 204 978 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.linde.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про ут-

ворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства

"Лінде Газ Україна" (протокол №37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про припинення Калуської філії Приватного акціонерного товариства "Лін-
де Газ Україна" (місцезнаходження: 77306, Івано-Франківська обл., м. Ка-
луш, вулиця Промислова, буд. 7, корпус 456 офіс 456, код ЄДРПОУ
37901294). Функції, які виконувала філія - це виробництво продуктів розпо-
ділу повітря.  

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.

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 ВА РИСТВО 
«ЧОРНОБАїВСЬКИй ЗАВОд ПРОд ТОВАРiВ»;

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00380764;
3.	 Місцезнаходження:	 19900,	 Черкаська	обл.,	 Чорнобаївський	 район,	

смт.	Чорнобай,	вул.	Центральна,	будинок	177;	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04739)	2-20-69;	(04739)	2-26-55;
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@chernobayprodtovary.pat.ua;
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	chernobayprodtovary.pat.ua;
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента.
ii. Текст повідомлення

12.04.2018р.	 у	 зв’язку	 з	 закiнченням	 3-рiчного	 термiну	 повноважень,	
рiшенням	 чергових	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (протокол	 №1/2018	 вiд	
12.04.2018р.),	 з	12.04.2018р.,	припинено	повноваження:	Голова	Наглядової	
ради:	Євсевський	Микола	Кирилович.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	
оприлюдення	паспортних	даних.	Розмiр	пакета	акцiй	та	частка	в	статутному	
капiталi	емiтента	20.2117%.	Перебував	на	посадi	з	15.04.2015р.	по	12.04.2018р.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

12.04.2018р.	 у	 зв’язку	 з	 закiнченням	 3-рiчного	 термiну	 повноважень,	
рiшенням	 чергових	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (протокол	 №1/2018	 вiд	
12.04.2018р.),	 з	 12.04.2018р.,	 припинено	 повноваження:	 Член	 Наглядової	
ради:	Шепель	Марiя	Миколаївна.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	опри-
людення	паспортних	даних.	Розмiр	пакета	акцiй	та	частка	в	статутному	капiталi	
емiтента	0.0161%.	Перебувала	на	посадi	з	15.04.2015р.	по	12.04.2018р.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

12.04.2018р.	 у	 зв’язку	 з	 закiнченням	 3-рiчного	 термiну	 повноважень,	
рiшенням	 чергових	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (протокол	 №1/2018	 вiд	
12.04.2018р.),	 з	 12.04.2018р.,	 припинено	 повноваження:	 Член	 Наглядової	
ради:	Лук'янець	Зiна	Федорiвна.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	оприлю-
дення	паспортних	даних.	Розмiр	пакета	акцiй	та	частка	в	статутному	капiталi	
емiтента	0.0161%.	Перебувала	на	посадi	з	15.04.2015р.	по	12.04.2018р.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

12.04.2018р.	у	зв’язку	з	закiнченням	трирiчного	термiну	дiї	повноважень,	
рiшенням	Наглядової	ради	Товариства	(протокол	№4/2018	вiд	12.04.2018р.),	

з	12.04.2018р.,	припинено	повноваження:	Директор:	Євсевський	Олександр	
Миколайович.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	оприлюдення	паспорт-
них	 даних.	 Розмiр	 пакета	 акцiй	 та	 частка	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	
36.0742%.	Перебував	на	посадi	з	15.04.2015р.	по	12.04.2018р.	Непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Рiшенням	чергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	№1/2018	вiд	
12.04.2018р.)	 та	 рiшенням	 Наглядової	 ради	 (протокол	 №	4/2018	 вiд	
12.04.2018р.),	з	12.04.2018р.,	обрано:	Голова	Наглядової	ради	-	акцiонер:	
Євсевський	Микола	Кирилович.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	опри-
людення	 паспортних	 даних.	 Розмiр	 пакета	 акцiй	 та	 частка	 в	 статутному	
капiталi	емiтента	20.2117%.	Обрано	на	3	роки.	Попереднi	обiйманi	посади	
за	 останнi	 п’ять	 рокiв:	 пенсiонер.	 Посадова	 особа	 емiтента	 непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Рiшенням	чергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	 (протокол	№1/2018	вiд	
12.04.2018р.),	з	12.04.2018р.,	обрано:	Член	Наглядової	ради	-	акцiонер:	Дуд-
ка	Анатолiй	Миколайович.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	оприлюдення	
паспортних	 даних.	 Розмiр	 пакета	 акцiй	 та	 частка	 в	 статутному	 капiталi	
емiтента	0.004843%.	Обрано	на	3	роки.	Попереднi	обiйманi	посади	за	останнi	
п’ять	рокiв:	майстер	 газового	 господарства,	 iнженер	цеху.	Посадова	особа	
емiтента	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Рiшенням	чергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	№1/2018	вiд	
12.04.2018р.),	 з	 12.04.2018р.,	 обрано:	 Член	 Наглядової	 ради	 -	 акцiонер:	
Лук’янець	Зiнаїда	Федорiвна.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	оприлю-
дення	 паспортних	 даних.	 Розмiр	 пакета	 акцiй	 та	 частка	 в	 статутному	
капiталi	емiтента	0.0161%.	Обрано	на	3	роки.	Попереднi	обiйманi	посади	за	
останнi	 п’ять	 рокiв:	 пенсiонер.	 Посадова	 особа	 емiтента	 непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Рiшенням	Наглядової	ради	Товариства	(протокол	№	4/2018	вiд	12.04.2018р.),	
з	12.04.2018р.,	обрано:	Директор:	Євсевський	Олександр	Миколайович.	Поса-
дова	особа	не	надала	згоди	на	оприлюдення	паспортних	даних.	Розмiр	пакета	
акцiй	та	частка	в	статутному	капiталi	емiтента	36.0742%.	Обрано	на	3	роки.	
Попереднi	обiйманi	посади	за	останнi	п’ять	рокiв:	Директор.	Посадова	особа	
емiтента	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

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

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

2.	Найменування	посади	директор Євсевський Олександр Микола-
йович 12.04.2018
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянський

район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018

року:
Припинено повноваження голови ревізійної комісії Климовської Тетяни

Валеріївни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Салахетдінової Тетя-
ни Абрарівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комі-
сії, відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребувала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Довжик Ольги Воло-
димирівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з  19.04.2017 року по  12.04.2018 року.

За рішенням річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018 року:
Обрана на посаду члена ревізійної комісії Мартиновська  Дар'я   Вале-

ріївна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа

не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в опри-
людненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж
останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обрана на посаду члена ревізійної комісії Салахетдінова Тетяна Абра-
рівна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - член ревізійної комісії. Посадова особа відмовила
в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала
впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обраний  на посаду члена ревізійної комісії Скляр Михайло Ігорович, з
термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiч-
них) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емi-
тента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емi-
тентом - не обіймав. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомос-
тей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти ро-
ків на будь-яких інших підприємствах.

За рішенням ревізійної комісії (протокол засідання ?б/н від 12.04.2018
року), обраної річними загальними зборами, які відбулись 12.04.2018 року,
Мартиновська  Дар'я   Валеріївна обрана на посаду голови ревізійної комі-
сії, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обра-
ної рiчними загальними зборами ревізійної комісії. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана
з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  ві-
домостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх
п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

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

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

Директор Мартиновський Віктор Павлович 12.04.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Лінде Газ Україна" (протокол № 37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є

предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчиня-
тися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі од-
ного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів
з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про
акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному дирек-
тору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів
не обмежується.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 2 137 938 тис. грн.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 189 204 978 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.linde.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про ут-

ворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства

"Лінде Газ Україна" (протокол №37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про припинення Калуської філії Приватного акціонерного товариства "Лін-
де Газ Україна" (місцезнаходження: 77306, Івано-Франківська обл., м. Ка-
луш, вулиця Промислова, буд. 7, корпус 456 офіс 456, код ЄДРПОУ
37901294). Функції, які виконувала філія - це виробництво продуктів розпо-
ділу повітря.  

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТ-

НI ТЕХНОЛОГІЇ",
код за ЄДРПОУ: 34513446; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597;
електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://rfs.in.ua; вид особливої інформації: відомості про змі-
ну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кре-

дитнi технології" (надалі -Товариство) повідомляє, що 11.04.2018 р. вiд
депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано
перелік акціонерів станом на 10.04.2018р. Пакет власника акцій Това-

риства Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія
"ФАВОРИТ" (місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6,
код за ЄДРПОУ 23730178) зменшився, а саме: до зміни становив
19,450000% від загальної кількості акцій Товариства, 19,726166% в за-
гальній кількості голосуючих акцій (9725000 шт.), після зміни розмір час-
тки ТОВ "Фондова компанія "ФАВОРИТ" становить 9,725000% від за-
гальної кількості акцій Товариства, 9,863083% голосуючих акцій
(4862500 шт.). Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" збіль-
шився, а саме: до зміни становив 0% від загальної кількості акцій Това-
риства, 0% голосуючих акцій (0 шт.), після зміни розмір частки "фізичної
особи" становить 9,725000% від загальної кількості акцій Товариства,
9,863083% в загальній кількості голосуючих акцій (4862500 шт.).

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

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

Директор ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технології" Н.А. Гуржий
12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСО-
ВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГІЇ",
код за ЄДРПОУ: 34513446; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597;
електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://rfs.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну акціоне-
рів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; відомості про
зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість
прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значен-
ню пакета акцій.

2. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi

технології" (далі -Товариство) повідомляє, що відповідно до переліку акці-
онерів станом на 10.04.2018р., отриманого Товариством 11.04.2018р. від
ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким

належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій, та зміна осіб, яким належить
право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Розмір частки То-
вариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ФАВОРИТ"
(місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код за ЄДРПОУ
23730178) в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета
акцій - 19,726166% (9725000 шт. простих іменних акцій), розмір частки ТОВ
"Фондова компанія "ФАВОРИТ" в загальній кількості голосуючих акцій піс-
ля зміни розміру пакета акцій - 9,863083% (4862500 шт. простих іменних
акцій). Розмір частки "фізичної особи" в загальній кількості голосуючих ак-
цій до зміни розміру пакета акцій - 0% (0 шт. простих іменних акцій), розмір
частки "фізичної особи" в загальній кількості голосуючих акцій після зміни
розміру пакета акцій - 9,863083% (4862500 шт. простих іменних акцій). 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технології" Н.А.
Гуржий 12.04.2018 р.

Повідомлення про прийняте черговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОН-
ТАЖ" рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок
додаткових внесків та про можливість реалізації акціонером переважного
права у процесі приватного розміщення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
(ЄДРПОУ 31157986), (далі - Товариство, ПрАТ "КХТМ"), місцезнаходження:
проспект Мануйлівський, будинок 1, кімната 9,  місто Дніпро, 49023, пові-
домляє, що черговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КХТМ" (Про-
токол № б/н від 30 березня 2018 року), прийнято рішення про збільшення
статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додатко-
вих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.    

Загальна кількість розміщуваних Товариством простих іменних акцій:
679 705 (шістсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ять) штук, номінальною
вартістю 500,00 грн. (п'ятсот гривень 00 копійок) кожна. Привілейовані ак-
ції Товариством не випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщення:
339 852 500,00 гривень (триста тридцять дев'ять мільйонів вісімсот п'ятде-
сят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок). 

Ціна розміщення акцій: 500,00 грн. (п'ятсот гривень 00 копійок) за одну
акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна. 
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, виз-

начається як кількість простих акцій, пропорційна частці належних акціоне-
ру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату
проведення чергових загальних зборів акціонерів - 30 березня 2018 року),
розрахована від загальної кількості простих акцій, запропонованих до роз-
міщення. 

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбан-
ня акцій, що пропонуються до розміщення:

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається всім
акціонерам - власникам простих іменних акцій Товариства у порядку, вста-
новленому чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів
(Протокол від 30.03.2018 року) та Додатком ?1 до вказаного Протоколу.

Акціонер має право реалізувати своє переважне право на придбання
акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 23 квітня 2018 року по 16

травня 2018 року включно.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на прид-

бання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 23 квітня 2018 ро-
ку по 16 травня 2018 року включно, подає Товариству письмову заяву про
придбання акцій.

У заяві акціонера повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові
/повне найменування заявника, його адресу місця проживання /місця реєс-
трації/ місцезнаходження, поштову адресу, ідентифікаційний номер /іден-
тифікаційний код, кількість і номінальну вартість акцій, якою володіє акці-
онер, кількість акцій, яку він бажає придбати. 

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 23  квітня 2018 року по 16
травня 2018 року з 09:00 години до 17:00 години за місцезнаходженням То-
вариства: Україна, 49023, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Ма-
нуйлівський, буд. 1, кімн. 9.

Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповнова-
женим представником. В момент подання заяви уповноваженим представ-
ником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтвер-
джені відповідно до чинного законодавства.

Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує
дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій, тобто не пізніше 16 травня 2018 року включно.

У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку (з 23  квітня 2018
року по 16 травня 2018 року включно) не подав заяву на придбання акцій,
вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переваж-
ного права на придбання акцій. 

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на прид-
бання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого
для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 23
квітня 2018 року по 16 травня 2018 року включно перераховує Товариству
грошові кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акці-
онером за ціною розміщення.

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але
не перерахував на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорів-
нює вартості акцій за ціною розміщення, вважається, що акціонер відмо-
вився від свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами сво-

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 16 квітня 2018 р. 
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го переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошо-
вими коштами, в гривнях. 

Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на один з
наступних рахунків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛОМОНТАЖ":

в національній валюті України (гривнях):
п/р 26003138197001 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса:

01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ
14360570,  МФО 305299;

п/р 26006046135001 в АТ "ТАСКОМБАНК",  юридична адреса: 04073,
місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ
09806443,  МФО 339500; 

п/р 26008290000088 в ПАТ "Універсал Банк", юридична адреса: 04114,
місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ
21133352, МФО 322001.

В графі "Призначення платежу" платіжного документу зазначається:
"Оплата за акції додаткового випуску ПрАТ "КХТМ" (код ЄДРПОУ
31157986). Без ПДВ". 

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів
на відповідний рахунок Товариства, але не пізніше 16 травня 2018 року
включно.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються
ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням,
письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, договір не ук-
ладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів
з дня затвердження Наглядовою радою Товариства результатів розміщен-
ня. 

Після отримання від акціонера грошових коштів у сумі ціни розміщення
акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права акці-
онерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання від-
повідних коштів, але не пізніше дня, що передує початку укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Това-
риство видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відпо-
відної кількості акцій.

Приватне розміщення акцій ПрАТ "КХТМ" буде розпочато після реєстра-
ції Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску
простих іменних акцій, проспекту емісії та отримання Тимчасового свідоц-
тва про реєстрацію випуску акцій.

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 17 травня 2018 ро-
ку по 30 травня 2018 року включно.

Термін проведення першого етапу - з 17 травня 2018 року по 23 травня
2018 року включно. 

Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками
укладаються договори купівлі - продажу акцій, щодо яких акціонерами при
реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання акцій
та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.

Термін проведення другого етапу - з 24 травня 2018 року по 30 травня
2018 року включно.

Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками
здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому
етапі, серед осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасни-
ками такого розміщення. 

Договори укладаються на підставі поданих заяв від осіб, які є учасника-
ми такого розміщення.

На другому етапі укладення договорів з першими власниками у проце-
сі приватного розміщення акцій, оплата акцій здійснюється особами, що є
учасниками розміщення, не пізніше останнього дня другого етапу розмі-
щення, тобто не пізніше 30 травня 2018 року включно.

Протягом 5 робочих днів з дати отримання від осіб, що є учасниками
приватного розміщення, відповідної суми грошових коштів в розмірі вар-
тості акцій, що ними придбаваються, Товариством (за підписом Директора
Товариства) видається відповідна довідка про підтвердження оплати акцій.

Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів та від
осіб, які є учасниками такого розміщення за місцезнаходженням Товарис-
тва: 49023, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Мануйлівський,
буд. 1, кімн. 9.

Довідки щодо порядку укладання договорів надаються за адресою -
49023, Дніпропетровська область,  м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1,
кімн. 9. Телефон: 0567324020, Електронна пошта: zv_pat_kokso-
xim@ukr.net; prat_khtm@kominsteel.com

Уповноваженою особою, якій надані повноваження щодо забезпечення
реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, сто-
совно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забез-
печення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу ак-
цій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонер-
ним товариством належних їм акцій, визначено Директора Товариства -
Ботюка Олега Миколайовича.

Наглядова рада ПрАТ "КХТМ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянський

район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018

року:
Припинено повноваження голови ревізійної комісії Климовської Тетяни

Валеріївни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Салахетдінової Тетя-
ни Абрарівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комі-
сії, відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребувала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Довжик Ольги Воло-
димирівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з  19.04.2017 року по  12.04.2018 року.

За рішенням річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018 року:
Обрана на посаду члена ревізійної комісії Мартиновська  Дар'я   Вале-

ріївна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа

не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в опри-
людненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж
останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обрана на посаду члена ревізійної комісії Салахетдінова Тетяна Абра-
рівна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - член ревізійної комісії. Посадова особа відмовила
в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала
впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обраний  на посаду члена ревізійної комісії Скляр Михайло Ігорович, з
термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiч-
них) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емi-
тента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емi-
тентом - не обіймав. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомос-
тей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти ро-
ків на будь-яких інших підприємствах.

За рішенням ревізійної комісії (протокол засідання ?б/н від 12.04.2018
року), обраної річними загальними зборами, які відбулись 12.04.2018 року,
Мартиновська  Дар'я   Валеріївна обрана на посаду голови ревізійної комі-
сії, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обра-
ної рiчними загальними зборами ревізійної комісії. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана
з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  ві-
домостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх
п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

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

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

Директор Мартиновський Віктор Павлович 12.04.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Лінде Газ Україна" (протокол № 37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є

предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчиня-
тися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі од-
ного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів
з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про
акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному дирек-
тору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів
не обмежується.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 2 137 938 тис. грн.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 189 204 978 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.linde.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про ут-

ворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства

"Лінде Газ Україна" (протокол №37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про припинення Калуської філії Приватного акціонерного товариства "Лін-
де Газ Україна" (місцезнаходження: 77306, Івано-Франківська обл., м. Ка-
луш, вулиця Промислова, буд. 7, корпус 456 офіс 456, код ЄДРПОУ
37901294). Функції, які виконувала філія - це виробництво продуктів розпо-
ділу повітря.  

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянський

район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018

року:
Припинено повноваження голови ревізійної комісії Климовської Тетяни

Валеріївни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Салахетдінової Тетя-
ни Абрарівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комі-
сії, відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребувала на посадi з 19.04.2017 року по 12.04.2018 року.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Довжик Ольги Воло-
димирівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізійної комісії,
відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi з  19.04.2017 року по  12.04.2018 року.

За рішенням річних загальних зборів, які відбулись 12.04.2018 року:
Обрана на посаду члена ревізійної комісії Мартиновська  Дар'я   Вале-

ріївна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа

не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в опри-
людненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж
останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обрана на посаду члена ревізійної комісії Салахетдінова Тетяна Абра-
рівна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чер-
гових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - член ревізійної комісії. Посадова особа відмовила
в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала
впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Обраний  на посаду члена ревізійної комісії Скляр Михайло Ігорович, з
термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiч-
них) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емi-
тента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емi-
тентом - не обіймав. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомос-
тей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти ро-
ків на будь-яких інших підприємствах.

За рішенням ревізійної комісії (протокол засідання ?б/н від 12.04.2018
року), обраної річними загальними зборами, які відбулись 12.04.2018 року,
Мартиновська  Дар'я   Валеріївна обрана на посаду голови ревізійної комі-
сії, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обра-
ної рiчними загальними зборами ревізійної комісії. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана
з емiтентом - не обіймала. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  ві-
домостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх
п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

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

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

Директор Мартиновський Віктор Павлович 12.04.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Лінде Газ Україна" (протокол № 37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є

предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчиня-
тися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі од-
ного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів
з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про
акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному дирек-
тору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів
не обмежується.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 2 137 938 тис. грн.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 189 204 978 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 189 156 391 штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Киснева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 795-15-01
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.linde.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про ут-

ворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства

"Лінде Газ Україна" (протокол №37 від 12.04.2018 року) прийнято рішення
про припинення Калуської філії Приватного акціонерного товариства "Лін-
де Газ Україна" (місцезнаходження: 77306, Івано-Франківська обл., м. Ка-
луш, вулиця Промислова, буд. 7, корпус 456 офіс 456, код ЄДРПОУ
37901294). Функції, які виконувала філія - це виробництво продуктів розпо-
ділу повітря.  

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор Д.С. Бебешко 12.04.2018 р.
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го переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошо-
вими коштами, в гривнях. 

Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на один з
наступних рахунків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛОМОНТАЖ":

в національній валюті України (гривнях):
п/р 26003138197001 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса:

01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ
14360570,  МФО 305299;

п/р 26006046135001 в АТ "ТАСКОМБАНК",  юридична адреса: 04073,
місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ
09806443,  МФО 339500; 

п/р 26008290000088 в ПАТ "Універсал Банк", юридична адреса: 04114,
місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ
21133352, МФО 322001.

В графі "Призначення платежу" платіжного документу зазначається:
"Оплата за акції додаткового випуску ПрАТ "КХТМ" (код ЄДРПОУ
31157986). Без ПДВ". 

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів
на відповідний рахунок Товариства, але не пізніше 16 травня 2018 року
включно.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються
ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням,
письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, договір не ук-
ладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів
з дня затвердження Наглядовою радою Товариства результатів розміщен-
ня. 

Після отримання від акціонера грошових коштів у сумі ціни розміщення
акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права акці-
онерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання від-
повідних коштів, але не пізніше дня, що передує початку укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Това-
риство видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відпо-
відної кількості акцій.

Приватне розміщення акцій ПрАТ "КХТМ" буде розпочато після реєстра-
ції Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску
простих іменних акцій, проспекту емісії та отримання Тимчасового свідоц-
тва про реєстрацію випуску акцій.

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 17 травня 2018 ро-
ку по 30 травня 2018 року включно.

Термін проведення першого етапу - з 17 травня 2018 року по 23 травня
2018 року включно. 

Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками
укладаються договори купівлі - продажу акцій, щодо яких акціонерами при
реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання акцій
та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.

Термін проведення другого етапу - з 24 травня 2018 року по 30 травня
2018 року включно.

Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками
здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому
етапі, серед осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасни-
ками такого розміщення. 

Договори укладаються на підставі поданих заяв від осіб, які є учасника-
ми такого розміщення.

На другому етапі укладення договорів з першими власниками у проце-
сі приватного розміщення акцій, оплата акцій здійснюється особами, що є
учасниками розміщення, не пізніше останнього дня другого етапу розмі-
щення, тобто не пізніше 30 травня 2018 року включно.

Протягом 5 робочих днів з дати отримання від осіб, що є учасниками
приватного розміщення, відповідної суми грошових коштів в розмірі вар-
тості акцій, що ними придбаваються, Товариством (за підписом Директора
Товариства) видається відповідна довідка про підтвердження оплати акцій.

Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів та від
осіб, які є учасниками такого розміщення за місцезнаходженням Товарис-
тва: 49023, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Мануйлівський,
буд. 1, кімн. 9.

Довідки щодо порядку укладання договорів надаються за адресою -
49023, Дніпропетровська область,  м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1,
кімн. 9. Телефон: 0567324020, Електронна пошта: zv_pat_kokso-
xim@ukr.net; prat_khtm@kominsteel.com

Уповноваженою особою, якій надані повноваження щодо забезпечення
реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, сто-
совно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забез-
печення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу ак-
цій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонер-
ним товариством належних їм акцій, визначено Директора Товариства -
Ботюка Олега Миколайовича.

Наглядова рада ПрАТ "КХТМ"
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕЗБОРОдЬКiВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО 

КОМЕРЦiйНА ФiРМА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТО-
ВАРИСТВО	 «БЕЗБОРОДЬКIВСЬКА	 АГРО-ВИРОБНИЧО	 КОМЕРЦIЙНА	
ФIРМА»,	 04833381,	 Україна	 Черкаська	обл.	 Драбiвський	 р-н	 19835	
село	Безбородьки	вулиця	Громова,	будинок	12,	(04738)	9-27-35

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЯЕЛЕКТРОМАШПОСТАЧ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 за 2017 рік

1.	Повне	найменування	емітента:	Публічне	акціонерне	товариство	
«Вінницяелектромашпостач»;	 місцезнаходження:	 21022,	 м.Вінниця,	
вул.	Київська	78,	код	за	ЄДРПОУ	01880606,	міжміський	код	та	теле-
фон	(0432)61-00-26.

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодос-
тупній	інформаційній	базі	даних	Комісії	13.04.2018	року.	

3.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	
річну	інформацію:http://www.01880606.pat.ua 

4.	Аудиторська	компанія	«Рейтинг	аудит»,	ЄДРПОУ	30687076.	
5.	Чергові	загальні	збори	акціонерів,	призначені	на	28.04.2017	року	

не	відбулися	через	відсутність	кворуму.	
6.	Дивіденди	у	попередньому	і	звітному	періоді	не	нараховувалися	

і	не	виплачувалися.	Привілейованих	акцій	Емітент	не	випускав.

Річна інформація емітента за 2017 рік
i. Основні відомості про емітента

1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	
міжміський	 код	 та	 телефон	 емітента	 ВiдКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРМАШПРОМПРОЕКТ»,	 00233508	 Во-
линська	,	д/н,	43005,	м.Луцьк,	пр.Грушевського,	30,	0332	770845	

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії	13.04.2018

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річ-
ну	інформацію	umpp54.wixsite.com/index

4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми	(П.	І.	Б.	аудито-
ра	-	фізичної	особи	-	підприємця),	якою	проведений	аудит	фінансової	звіт-
ності	 Товариство	 з	 обмеженою	 вiдповiдальнiстю	 «Аудиторська	 фiрма	
«Київ-Аудит	2000»,	21642796

5.	Інформація	про	загальні	збори	(розділ	заповнюється	у	випадку,	якщо	
емітент	-	акціонерне	товариство)	Загальні	збори	акціонерів	в	звітному	пе-
ріоди	не	скликались.	6.	Інформація	про	дивіденди.	Рішення	щодо	виплати	
дивідендів	не	приймалось
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

І. Загальні відомості
1.	Повне	 найменування	 емітента:	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-

СТВО	«ВАТУТІНСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ВОГНЕТРИВІВ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00191916
3.	Місцезнаходження:	20254	Черкаська	область,	місто	Ватутiне	,	вулиця	

Iндустрiальна,	будинок	11
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04740)	6-24-34,	2-79-92
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@vkv.com.ua,	00191916@afr.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://vkv.emitents.net.ua/ua/
7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	

11.04.2018р.)	було	прийнято	рішення	про	надання	згоди	про	вчинення	зна-
чних	правочинів.

Предмет	правочину:	поставка	своєї	продукції	компанії	«Імерис	Ріфрак-
торі	Мінералз	Клерак».

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-
гальну	суму	427	800	000,00	гривень	у	2018	році	або	еквівалент	цієї	суми	у	
іншій	валюті.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	123,56	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	 було	 прийнято	 рішення	 про	 надання	 згоди	 про	 вчинення	
знач	них	правочинів.

Предмет	правочину:	надання	послуг	по	збуту	своєї	продукції.
Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-

гальну	суму	86	000	000,00	гривень	у	2018	році	або	еквівалент	цієї	суми	у	
іншій	валюті.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	24,84	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	 було	 прийнято	 рішення	 про	 надання	 згоди	 про	 вчинення	
знач	них	правочинів.

Предмет	правочину:	придбання	сировини	(каоліну).
Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-

гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	80	000	000	гривень	у	2018	році	або	
еквівалент	цієї	суми	у	 іншій	валюті;	Вартість	активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансової	звітності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	23,11	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	було	прийнято	рішення	про	надання	згоди	про	вчинення	зна-
чних	правочинів.

Предмет	правочину:	поставку	газу	Товариству.
Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-

гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	173	000	000	(сто	сімдесят	три	мільйо-

нів)	гривень	у	2018	р.	або	еквівалент	цієї	суми	у	іншій	валюті.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	346	227	000,00	грн.
Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	

правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	49,97	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	було	прийнято	рішення	про	надання	згоди	про	вчинення	зна-
чних	правочинів.

Предмет	правочину:	купівля	альтернативного	палива	у	2018	р.	для	за-
безпечення	потреб	виробництва	продукції.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-
гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	120	000	000	(сто	двадцять	мільйонів)	
гривень	або	еквівалент	цієї	суми	у	іншій	валюті.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	34,66	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	шту;,	кількість	голосую-
чих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	го-
лосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	голо-
сів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	було	прийнято	рішення	про	надання	згоди	про	вчинення	зна-
чних	правочинів.

Предмет	правочину:	купівля	реактивної	енергії	у	2018	р.	для	забезпе-
чення	потреб	виробництва	продукції.	

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-
гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	60	000	000	(шістдесят	мільйонів)	гри-
вень	або	еквівалент	цієї	суми	у	іншій	валюті.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	17,33	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	 було	 прийнято	 рішення	 про	 надання	 згоди	 про	 вчинення	
знач	них	правочинів.

Предмет	 правочину:	 придбання	 послуг	 та	 товарів	 для	 комбінату	 у	
2018	р.	для	забезпечення	потреб	виробництва	продукції.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-
гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	257	300	000	гривень	або	еквівалент	
цієї	суми	у	іншій	валюті.

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	74,32	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	було	прийнято	рішення	про	надання	згоди	про	вчинення	зна-
чних	правочинів.

Предмет	 правочину:	 придбання	 паливно-мастильних	 матеріалів	 у	
2018	р.	для	забезпечення	потреб	виробництва	продукції.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-
гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	110	000	000	гривень	або	еквівалент	
цієї	суми	у	іншій	валюті.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
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ності:	346	227	000,00	грн.
Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	

правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	31,77	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	
11.04.2018р.)	 було	 прийнято	 рішення	 про	 надання	 згоди	 про	 вчинення	
знач	них	правочинів.

Предмет	правочину:	договорів	оренди	землі	у	2018	р.	для	забезпечення	
потреб	виробництва	продукції.	

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-
гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	4	000	000	гривень	або	еквівалент	цієї	
суми	у	іншій	валюті.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	1,16	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-

лосів	та	«проти»:	1	404	голосів.	
Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	

передбачені	законодавством.
Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 ПАТ	«ВКВ»	 (Протокол	 №26	 від	

11.04.2018р.)	 було	 прийнято	 рішення	 про	 надання	 згоди	 про	 вчинення	
знач	них	правочинів.

Предмет	правочину:	договір	на	продаж	екскаватору	у	2018	р.
Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину:	на	за-

гальну	суму,	що	не	перевищуватиме	3	600	000	гривень	або	еквівалент	цієї	
суми	у	іншій	валюті.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності:	346	227	000,00	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	1,04	%.	

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	21	146	727	штук;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	21	132	722	
голосів;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»:	21	131	318	го-
лосів	та	«проти»	1	404	голосів.	

Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	
передбачені	законодавством.

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

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

2. Голова Правління Літвін денис Васильович  12.04.2018
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Повідомлення	про	виникнення	особливої	інформації	емітентаI.	
Загальні	 відомості	 1.	 Повне	 найменування	 емітента	 Приватне	
акцiонерне	товариство	«Лавента»	2.	Код	за	ЄДРПОУ	03057976

3.	Місцезнаходження	18008,	м.Черкаси,	вул.Луценка,8	4.	Між-
міський	код,	телефон	та	факс	0472	634910	0472	634910	5.	Елек-
тронна	поштова	адреса	03057976@at24.com.ua	6.	Адреса	сторін-
ки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	
для	розкриття	 інформації	http://laventa.at24.com.ua/	7.	Вид	особ-
ливої	інформації	Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	
надання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	 правочинів	 II.	 Текст	 повідо-
млення	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (протокол	 №	1/18	 вiд	
13.04.2018	року)	прийняте	рiшення	про	надання	попередньої	зго-
ди	 (схвалення)	 на	 вчинення	 (укладання)	 Товариством	 значних	
правочинiв,	 якi	 будуть	 вчинятися	 Товариством	 протягом	 одно-
го	року	з	дати	прийняття	цього	рiшення,	предметом	(характером)	
яких	є:	одержання	Товариством	грошових	коштiв	(кредитiв/позик,	
прийняття	 грошових	 зобов’язань),	 гарантiй,	 акредитивiв	 та/або	
одержання	будь-яких	iнших	банкiвських	продуктiв/послуг;	переда-
ча	 майна	 (майнових	 прав)	 Товариства	 в	 заставу/iпотеку	 та/або	
укладання	 iнших	договорiв	 забезпечення	виконання	зобов’язань	
(в	 т.ч.	 договору	 поруки)	 Товариства	 та/або	 забезпечення	

зобов’язань	будь-яких	третiх	осiб;	договорiв	купiвлi-продажу	май-
на	 (в	тому	числi	нерухомого	майна),	вiдступлення	права	вимоги	
та/або	переведення	боргу,	оренди	та	лiзингу;	договорiв	поставки,	
дилерських	договорiв,	купiвлi-продажу,	агентських	договорiв,	екс-
портних	та	iмпортних	договорiв,	надання	послуг	Товариством.	

Вартiсть	активiв	емiтента	1488	тис.	грн.
Гранична	сукупна	вартiсть	значних	правочинiв	5000	тис.	грн.
Спiввiдношення	336,02	%
Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	6	844;
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	в	за-

гальних	зборах:	6	844;
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	

рiшення:	6	844;
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прий-

няття	рiшення:	0.
Додатковi	критерiї	для	вiднесення	правочину	до	значного,	що	

не	 передбаченi	 законодавством,	 Статутом	 Товариства	 не	
визначенi.	III.	Підпис	1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	до-
стовірність	 інформації,	 що	 міститься	 у	 повідомленні,	 та	 визнає,	
що	вона	несе	відповідальність	 згідно	 із	 законодавством. дирек-
тор Яремюк Л.П.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВЕНТА»
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Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую	ідентичність	та	достовірність	Інформації,	що	розкрита	від-
повідно	до	вимог	Положення	про	розкриття	 інформації	емітентами	цінних	
паперів.
Голова	Правлiння Чалий д.С.

(посада) (підпис) (прізвище	та	ініціали	керівника)
М.П. 13.04.2018

(дата)

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

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента
Приватне акцiонерне товариство «Українське Дунайське пароплав-

ство»
2.	Організаційно-правова	форма
Приватне	акціонерне	товариство
3.	Місцезнаходження
68600,	м.Iзмаїл,	вул.Краснофлотська,28
4.	Код	за	ЄДРПОУ
01125821
5.	Міжміський	код	та	телефон,	факс
0484172546	0484167208
6.	Електронна	поштова	адреса
account@udp.izmail.uptel.net

ii. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1.	Повідомлення	розміщено	у	загальнодоступній	інформацій-
ній	базі	даних	Комісії 13.04.2018

(дата)
2.	Повідомлення	
опубліковано	у* 72	«Бюлетень.	Цiннi	папери	України» 16.04.2018

(номер	та	найменування	офіційного	
друкованого	видання)

(дата)

3.	Повідомлення	
розміщено	на	сторінці www.oaoudp.com.ua в	мережі	

Інтернет 13.04.2018

(адреса	сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(при-

значе-
но, 

звіль-
нено, 

обрано 
або 

припи-
нено 

повно-
важен-

ня)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 

особи або 
ідентифіка-

ційний код за 
ЄдРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
ста-

тутно-
му 

капіта-
лі 

емі-
тента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
07.03.2018 обрано Голова	

Правлiння	
ПрАТ	«УДП»

Чалий	Дмитро	
Сергiйович

ТТ	260570
Голосiївським	
РВ	ГУДМС	

України	в	мiстi	
Києв

0.00

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
зазначено:
ОБРАТИ:	 до	 складу	 виконавчого	 органу	 (Правлiння)	 приватного	
акцiонерного	товариства	«Українське	Дунайське	пароплавство»	
Чалий	Дмитро	Сергiйович	—	Голова	Правлiння	(паспорт	серiї	ТТ	№	260570,	
виданий	Голосiївським	РВ	ГУДМС	України	в	мiстi	Києвi	03.02.2015р.),;
Призначена	 посадова	 особа	 товариства	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.
Призначена	посадова	особа	за	останнi	5	рокiв	обiймала	наступнi	посади:	
з	 травня	 2010	року	 по	 квiтень	 2013	року	 —	 директор	 приватного	
пiдприємства	«Перша	клiнiка»;	
з	серпня	2014	року	по	сiчень	2015	року	в.о.	директора	головного	навчаль-
ного	центру	«Земна	буча»	«Укрпошта»	м.Київ;	
сiчень	2015	року	по	серпень	2016	року	—	комерцiйний	директор	ДП	«Укр-
пошта»	«;
з	жовтня	2016	року	по	березень	2017	року	—	в.о.	заступника	директора,	
в.о.	заступника	директора	(з	комерцiйних	питань),	заступник	директора	(з	
комерцiйних	питань)	Державного	пiдприємства	«Одеський	морський	тор-
говельний	порт»	мiсто	Одеса,	

з	вересня	2017	року	по	вересень	2017	року	—	виконуючий	обов’язки	за-
ступника	 директора	 з	 експлуатацiї	 Державного	 пiдприємства	 Морський	
торговельний	порт	«Чорноморськ»	Одеської	областi,	
з	листопада	2017	року	 -	в.о.	 голови	Правлiння	ПрАТ	«Українське	Дунай-
ське	пароплавство»
10.04.2018 обрано заступник	

Голови	
Правлiння	з	
технiчних	
питань

Гармаш	
Олександр	
Сергiйович	

КЕ	105312	
Iзмаїльським	
МВ	УМВ	
України	в	
Одеськiй	
областi

0

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
ОБРАТИ:	 до	 складу	 виконавчого	 органу	 (Правлiння)	 приватного	
акцiонерного	товариства	«Українське	Дунайське	пароплавство»	
член	Правлiння:
Гармаш	Олександр	Сергiйович	—	заступник	Голови	Правлiння	з	технiчних	
питань(КЕ	 105312	 Iзмаїльським	 МВ	 УМВ	 України	 в	 Одеськiй	 областi	
09.01.1996р.)
10.04.2018 обрано заступник	

Голови	
Правлiння	з	
безпеки	

Горбов	
Олександр	
Вiкторович	

ЕО	088491
Ленiнським	
РВ	ММУ	

УМВС	України	
в	

Миколаївськiй	
областi

0

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
ОБРАТИ:	 до	 складу	 виконавчого	 органу	 (Правлiння)	 приватного	
акцiонерного	товариства	«Українське	Дунайське	пароплавство»	
член	Правлiння:
Горбов	Олександр	Вiкторович	—	заступник	Голови	Правлiння	 з	безпеки	
(ЕО	088491	Ленiнським	РВ	ММУ	УМВС	України	в	Миколаївськiй	областi	
26.01.1996	р.)
10.04.2018 обрано в.о.	

заступника	
Голови	

Правлiння	з	
економiки	та	
фiнансiв	

Караджа	
Наталiя	

Олександрiвна	

КЕ	045063
Iзмаїльським	
МВ	УМВС	
України	в	
Одеськiй	
областi	

0

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
ОБРАТИ:	 до	 складу	 виконавчого	 органу	 (Правлiння)	 приватного	
акцiонерного	товариства	«Українське	Дунайське	пароплавство»
член	Правлiння:
Караджа	Наталiя	Олександрiвна	—	 в.о.	 заступника	 Голови	Правлiння	 з	
економiки	та	фiнансiв	(паспорт	КЕ	045063	виданий	Iзмаїльським	МВ	УМВС	
України	в	Одеськiй	областi	17.08.1995	р.);
10.04.2018 обрано заступник	

Голови	
Правлiння	з	
зовнiшньо-
еко	номiчної	
дiяльностi

Тарасенко	
Олексiй	

Вiкторович	

МЕ	718165
Дарницьким	
РУ	ГУ	МВС	
України

0

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
зазначено:
ОБРАТИ:	
член	Правлiння:
Тарасенко	 Олексiй	 Вiкторович	 —	 заступник	 Голови	 Правлiння	 з	
зовнiшньоекономiчної	 дiяльностi	 (паспорт	 МЕ	 №718165	 виданий	 Дар-
ницьким	РУ	ГУ	МВС	України	06.01.2006р.)	;
10.04.2018 обрано заступник	

Голови	
Правлiння	з	
управлiння	
персоналом	

Шкурко	Зоя	
Вадимiвна	

СО	656250
Печерським	
ГУ	МВС	
України	у	
м.Києвi

0

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
ОБРАТИ:	 до	 складу	 виконавчого	 органу	 (Правлiння)	 приватного	
акцiонерного	товариства	«Українське	Дунайське	пароплавство»	
член	Правлiння:
Шкурко	Зоя	Вадимiвна	—	заступник	Голови	Правлiння	з	управлiння	персо-
налом	(СО	656250	Печерським	ГУ	МВС	України	у	м.Києвi	04.05.2001р.)	

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКЕ дУНАйСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО»
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10.04.2018 обрано головний	
бухгалтер	

Тостоган	
Володимир	
Георгiйович	

КЕ	328188
Iзмаїльсь	ким	
МВ	 УМВС	 Ук-
раї	ни	в	Одесь-
кiй	областi

0

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
зазначено:
ОБРАТИ:	 до	 складу	 виконавчого	 органу	 (Правлiння)	 приватного	
акцiонерного	товариства	«Українське	Дунайське	пароплавство»	
член	Правлiння:
Тостоган	Володимир	Георгiйович	—	головний	бухгалтер	;

10.04.2018 обрано радник	 Голо-
ви	Правлiння,	
с е к р е т а р	
Правлiння	

Чорний	
Микола	

Михайлович	

СТ	058297 0

Зміст інформації:
Наказом	Вищого	органу	товариства	-	Мiнiстерства	iнфраструктури	України	
вiд	10.04.2018	р.	№	161	
ОБРАТИ:	 до	 складу	 виконавчого	 органу	 (Правлiння)	 приватного	
акцiонерного	товариства	«Українське	Дунайське	пароплавство»	
член	Правлiння:
Чорний	 Микола	 Михайлович	 —	 радник	 Голови	 Правлiння,	 секретар	
Правлiння	(СТ	058297	Обухiвським	РВ	ГУ	МВС	України	в	Київськiй	областi	
22.07.2008р.).

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 
ПАТ «Київський дослiдно-експериментальний завод «Вугiлля». 

Код за ЄдРПОУ 00159506.
1.	Місцезнаходження 03164,	Київ,	провул.	Прилад-

ний,	10
2.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	424-24-63,424-31-02

3.	Електронна	поштова	адреса vugillya10@ukr.net
4.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

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

Текст повідомлення
Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-

чини	немає.	Рiшення	про	припинення	повноважень	на	посадi	Голови	НР	
Коржа	Сергiя	Володимировича	прийнято	на	чергових	загальних	зборах,	
протокол	 за	№	26	 вiд	 12.04.2018	р.	Паспорт	 серiя:	МА	465576	Кроле-
вецьким	 РВ	 УМВС	 України	 в	 Сумськiй	обл.,	 21.05.1998	р.	 Частка	
володiння	в	статутному	капiталi	складає	0	%.	Є	представником	акцiонера	
Товариство	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«Компанiя	з	управлiння	акти-
вами	«Крiстал	Ессет	Менеджмент»,	ЗНПВIФ	«IнтергалБудIнвест»,	24	%	
акцiй	статутного	капiталу,	що	належать	емiтенту.	Перебував	на	посадi	з	
18.01.2018.

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	обрання	Коржа	Сергiя	Володимировича	Чле-
ном	НР	прийнято	на	чергових	загальних	зборах,	протокол	за	№	26	вiд	
12.04.2018	р.	 та	про	обрання	Коржа	Сергiя	Володимировича	Головою	
НР	 прийнято	 на	 засiданнi	 НР	 ПрАТ	«КДЕЗ	 «Вугiлля»	 протокол	 за	
№	19/18	вiд	12.04.2018	р.	Паспорт	серiя:	МА	465576	Кролевецьким	РВ	
УМВС	України	в	Сумськiй	обл.,	21.05.1998	р.	Частка	володiння	в	статут-
ному	капiталi	складає	0	%.	Попередня	посада:	Заступник	директора	з	
економiчних	питань	ККУП	«ФК	«ЖИТЛО-IНВЕСТ».	Протягом	дiяльностi	
обiймав	 посади:	 Менеджер	 проекту,	 Начальник	 вiддiлу	 АТ	 «Дельта	
Банк».	 Є	 представником	 акцiонера	 Товариство	 з	 обмеженою	
вiдповiдальнiстю	«Компанiя	з	управлiння	активами	«Крiстал	Ессет	Ме-
неджмент»,	 ЗНПВIФ	 «IнтергалБудIнвест»,	 24	%	 акцiй	 статутного	
капiталу,	що	належать	емiтенту.	Термiн	обрання:	згiдно	Статуту.	

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	припинення	повноважень	на	посадi	Члена	НР	
Гуржина	Сергiя	Миколайовича	прийнято	на	чергових	загальних	зборах,	
протокол	за	№	26	вiд	12.04.2018	р.	Паспорт	серiя:	СО	080833	Москов-
ським	РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києвi,	30.04.1999	р.	Частка	володiння	в	
статутному	 капiталi	 складає	0	%.	Є	представником	акцiонера	Товари-
ство	 з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«Компанiя	 з	 управлiння	активами	
«Крiстал	Ессет	Менеджмент»,	ЗНПВIФ	«IнтергалБудIнвест»,	24	%	акцiй	
статутного	 капiталу,	 що	 належать	 емiтенту.	 Перебувала	 на	 посадi	 з	
18.01.2018

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	припинення	повноважень	на	посадi	Члена	НР	
Пастуха	 Андрiя	 Вiкторовича	 прийнято	 на	 чергових	 загальних	 зборах,	
протокол	 за	№	26	 вiд	 12.04.2018	р.	Паспорт	 серiя:	СО	887602	Свято-
шинським	РУГУ	МВС	України	в	м.	Києвi,	13.12.2001	р.	Частка	володiння	
в	 статутному	 капiталi	 складає	 0	%.	 Є	 представником	 акцiонера	
ANDILERO	HOLDINGS	 LTD,	 24	%	 акцiй	 статутного	 капiталу,	що	 нале-
жать	емiтенту.	Перебував	на	посадi	з	18.01.2018

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	обрання	Пастуха	Андрiя	Вiкторовича	Членом	
НР	 прийнято	 на	 чергових	 загальних	 зборах,	 протокол	 за	 №	26	 вiд	

12.04.2018	р.	 Паспорт	 серiя:	 СО	 887602	 Святошинським	 РУГУ	 МВС	
України	в	м.	Києвi,	13.12.2001	р.	

Частка	володiння	в	статутному	капiталi	складає	0	%.	Попередня	по-
сада:	 Начальник	 вiддiлу	 iнвестицiйної	 дiяльностi	 ТОВ	 «КУА	 «Крiстал	
Ессет	Менеджмент».

Протягом	дiяльностi	обiймала	посади:	начальник	по	роботi	з	цiнними	
паперами.	Є	представником	акцiонера	ANDILERO	HOLDINGS	LTD,	24	%	
акцiй	статутного	капiталу,	що	належать	емiтенту.	Термiн	обрання:	згiдно	
Статуту.

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	припинення	повноважень	на	посадi	Члена	НР	
Iванова	Павла	Iвановича	прийнято	на	чергових	загальних	зборах,	про-
токол	за	№	26	вiд	12.04.2018	р.	Паспорт	серiя:	ЕН	№	428696,	Сєвєродо-
нецьким	 МВУМВС	 України	 в	 Луганськiй	 областi,	 05.07.2005	р.	 Частка	
володiння	в	статутному	капiталi	складає	0	%.	Є	представником	акцiонера	
Товариство	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«БЕСТ-ТАЙМ»,	18,496546	%	
акцiй	статутного	капiталу,	що	належать	емiтенту.	Перебував	на	посадi	з	
18.01.2018

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	обрання	Iванова	Павла	Iвановича	Членом	НР	
прийнято	 на	 чергових	 загальних	 зборах,	 протокол	 за	 №	26	 вiд	
12.04.2018	р.	Паспорт	серiя:	ЕН	№	428696,	Сєвєродонецьким	МВУМВС	
України	в	Луганськiй	областi,	05.07.2005	р.

Частка	володiння	в	статутному	капiталi	складає	0	%.	Попередня	по-
сада:	ТОВ	«IК	«Апекс-Груп»,	юрисконсульт.	Протягом	дiяльностi	обiймав	
посади:	юрисконсульт.	Є	представником	акцiонера	Товариство	з	обме-
женою	 вiдповiдальнiстю	 «БЕСТ-ТАЙМ»,	 18,496546	%	акцiй	 статутного	
капiталу,	що	належать	емiтенту.	Термiн	обрання:	згiдно	Статуту.

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	припинення	повноважень	на	посадi	Члена	НР	
Лiщишина	Юрiя	 Борисовича	 прийнято	 на	 чергових	 загальних	 зборах,	
протокол	№	26	вiд	12.04.2018	р.	Паспорт	серiя:	НВ	201353	Вiньковецьким	
РВУ	МВС	України	в	Хмельницькiй	обл.	Частка	володiння	в	статутному	
капiталi	складає	0	%.	Є	представником	акцiонера	Товариство	з	обмеже-
ною	 вiдповiдальнiстю	 «Вторполiмери»,	 18,625849	%	 акцiй	 статутного	
капiталу,	що	належать	емiтенту.	Перебувала	на	посадi	з	18.01.2018

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	обрання	Лiщишина	Юрiя	Борисовича	Членом	
НР	 прийнято	 на	 чергових	 загальних	 зборах,	 протокол	 за	 №	26	 вiд	
12.04.2018	р.	Паспорт	серiя:	згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспорт-
них	даних	не	отримана

Частка	володiння	в	статутному	капiталi	складає	0	%.	Попередня	по-
сада:	 ТОВ	«Вторполiмери»	 -	 Директор.	Протягом	дiяльностi	 обiймала	
посади:	 ТОВ	«Вторполiмери»	 -	 Директор.	Є	 представником	 акцiонера	
Товариство	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«Вторполiмери»,	18.667933	%	
акцiй	статутного	капiталу,	що	належать	емiтенту.	Термiн	обрання:	згiдно	
Статуту.

Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Рiшення	про	обрання	Гуржина	Сергiя	Миколайовича	Чле-
ном	НР	прийнято	на	чергових	загальних	зборах,	протокол	за	№	26	вiд	
12.04.2018	р.	Паспорт	серiя:	СО	080833	Московським	РУ	ГУ	МВС	Украї-
ни	в	м.	Києвi,	30.04.1999	р.

Частка	володiння	в	статутному	капiталi	складає	0	%.	Попередня	по-
сада:	ВАТ	«КБ	«Експобанк»,	начальник	вiддiлення.	Протягом	дiяльностi	
обiймала	посади:	ВАТ	«КБ	«Експобанк»,	начальник	вiддiлення,	ПАТ	АБ	
«УКРГАЗБАНК»,	начальник	вiддiлення,	ПАТ	«Банк	Форвард»,	начальник	
вiддiлення.Є	 представником	 акцiонера	 Товариство	 з	 обмеженою	
вiдповiдальнiстю	«Компанiя	з	управлiння	активами	«Крiстал	Ессет	Ме-
неджмент»,	 ЗНПВIФ	 «IнтергалБудIнвест»,	 24	%	 акцiй	 статутного	
капiталу,	що	належать	емiтенту.

Термiн	обрання:	згiдно	Статуту.

ПАТ «КИїВСЬКИй дОСЛiдНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй ЗАВОд «ВУГiЛЛЯ»
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Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр 
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код	за	ЄДРПОУ:	23518596)
дО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИй ЦЕНТР

«БОРЩАГІВСЬКИй ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИй ЗАВОд»
Публічне	акціонерне	товариство	«Науково-виробничий	центр	«Борща-

гівський	хіміко-фармацевтичний	завод»	(ідентифікаційний	код	23518596,	
місцезнаходження:	03134,	м.	Київ,	вул.	Миру,	17,	далі	–	Товариство)	пові-
домляє	про	зміни	до	проекту	порядку	денного	річних	загальних	зборів	ак-
ціонерів	Товариства	(далі	–	загальні	збори),	які	відбудуться	26.04.2018	р.	
о	16-00	годині	за	адресою:	03134,	м.	Київ,	вул.	Миру,	17,	корпус	№16	(при-
міщення	їдальні).	(Оголошення	про	проведення	Загальних	Зборів	Акціо-
нерів	 опубліковано	 в	 бюлетені	 «Відомості	 НКЦПФР»	 №57(2810)	 від	
23.03.2018р.)

ПОРЯдОК дЕННИй
(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, 

включених до порядку денного):
Питання	Порядку	денного	№	1	«Про питання порядку проведення За-

гальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, 
затвердження регламенту Зборів, затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування).»

Проект рішення:
«1.1.	Обрати	лічильну	комісію	Загальних	зборів	Акціонерів	у	складі:
Голова	лічильної	комісії	Довбня	Н.О.,	члени	лічильної	комісії	Білоус	К.І.,
Галензовська	 М.В.,	 Гурська	 Г.І.,	 Кливак	 В.І,	 Ковчан	 Т.М.,	

Сова		М.Є.,Чорнолуцька	О.І.;
1.2.	Обрати	Секретарем	Загальних	Зборів	Акціонерів	Голобородька	О.Б.;	
1.3.	Затвердити	наступний	регламент	роботи	Загальних	зборів:
-	звіт	генерального	директора	-	до	30	хв.
-	доповіді	з	інших	питань	порядку	денного	-	до	10	хв.
-	виступи	по	обговоренню	доповідей	-	до	5	хв.
-	відповіді	на	запитання	до	доповідачів	-	до	5	хв.
-	тривалість	Загальних	Зборів	–	до	3-х	годин.
1.4.	 Затвердити	 наступний	 порядок	 та	 спосіб	 засвідчення	 бюлетенів	

для	голосування:
•	 в	 лівому	 верхньому	 кутку	 бюлетеня	 для	 голосування	 зазначається	

номер	 і	дата	відповідного	рішення	Наглядової	ради	Товариства	про	 за-
твердження	форми	і	тексту	бюлетеню.

•	затверджений	текст	бюлетеню	для	голосування	засвідчується	відбит-
ком	основної	печатки	Товариства	після	чого	Товариством	друкарським	чи	
іншим	способом	виготовляється	необхідна	кількість	примірників	бюлете-
нів	для	голосування	по	кожному	питанню	порядку	денного.

•	при	реєстрації	акціонерам	видаються	примірники	бюлетенів,	що	міс-
тять	вищевказані	позначки	нанесені	друкарським	способом.»

Питання	Порядку	денного	№	2	«Звіт Генерального директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що су-
купно володіють понад 5% акцій):

«2.1.	 Звіт	 Генерального	 директора	 про	 результати	 фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	2016	рік	затвердити»

Питання	 Порядку	 денного	 №	3	 «Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що су-
купно володіють понад 5% акцій):

«3.1.	Звіт	Наглядової	ради	за	2017	рік затвердити»
Питання	Порядку	денного	№	4	«Про затвердження річного звіту та 

річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2017 рік»
Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що су-

купно володіють понад 5% акцій):
«4.1.	Річний	звіт	та	річну	фінансову	звітність	ПАТ	НВЦ	«Борщагівський	

ХФЗ»	за	2017	рік	затвердити»
Питання	Порядку	денного	№	5	«Про розподіл прибутку за 2017 рік та 

виплату дивідендів»
Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що су-

купно володіють понад 5% акцій):
«5.1.	Затвердити	наступний	розподіл	чистого	прибутку	товариства	за	

2017	рік	у	розмірі	104479000	грн.:
-	 83777000	грн.	 спрямувати	 на	 розвиток	 та	 реконструкцію	 виробни-

цтва;
-	20702000	грн.	-	на	виплату	дивідендів.
5.2.	 За	 підсумками	 2017	року	 затвердити	 розмір	 дивідендів	 на	 1	 ак-

цію		–	2000	(дві	тисячі)	гривень,	00	коп.

5.3.	Виплатити	дивіденди	за	2017	рік	безпосередньо	акціонерам	на	їх	
банківські	рахунки	та/або	шляхом	поштових	переказів	на	адреси	акціоне-
рів	у	строк	до	26.10.2018	року.	Встановити	дату	складення	Переліку	осіб,	
які	мають	право	на	отримання	дивідендів	–	15	травня	2018	року.	Дозволи-
ти	виплату	дивідендів	частинами,	в	залежності	від	наявних	грошових	ко-
штів	на	рахунках	Товариства.».

Проект рішення (запропонований 06.04.18р. Бутко О.В., директо-
ром з корпоративних, регуляторних та юридичних питань ПрАТ ФФ 
«дарниця»):

«5.1.	Затвердити	наступний	розподіл	чистого	прибутку	товариства	за	
2017	рік	у	розмірі	104479000	грн.:

-	 63075000	грн.	 спрямувати	 на	 розвиток	 та	 реконструкцію	 виробни-
цтва;

-	41404000	грн.	-	на	виплату	дивідендів.
5.2.	 За	 підсумками	 2017	року	 затвердити	 розмір	 дивідендів	 на	 1	 ак-

цію		–	4000	(чотири	тисячі)	гривень,	00	коп.
5.3.	Виплатити	дивіденди	за	2017	рік	безпосередньо	акціонерам	на	їх	

банківські	рахунки	та/або	шляхом	поштових	переказів	на	адреси	акціоне-
рів	у	строк	до	26.10.2018	року.

Встановити	дату	складення	Переліку	осіб,	які	мають	право	на	отриман-
ня	дивідендів	–	15	травня	2018	року.	Дозволити	виплату	дивідендів	части-
нами,	 в	 залежності	 від	 наявних	 грошових	 коштів	 на	 рахунках	 Товари-
ства.».

Питання	Порядку	денного	№6	«Про внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції».

Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що су-
купно володіють понад 5% акцій):

«6.1.	Нову	редакцію	Статуту	ПАТ	НВЦ	«Борщагівський	ХФЗ»	затвер-
дити.

6.2.	Доручити	Генеральному	директору	підписати	та	подати	нову	ре-
дакцію	Статуту	на	державну	реєстрацію.»

Проект	 рішення	 (запропонований 04.04.2018р. ПрАТ ФФ «дарни-
ця»):

«Нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», запропо-
новану акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», затверди-
ти.

Доручити Генеральному директору підписати та подати нову ре-
дакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на державну реєстра-
цію.».

Питання	Порядку	денного	№7	«Про припинення повноважень членів 
Наглядової ради».

Проект рішення:
«7.1.	Припинити	повноваження	членів	Наглядової	Ради:	Артеменко	Те-

тяни	 Федорівни,	 Безпалька	 Миколи	 Андрійовича,	 Голобородька	 Олега	
Борисовича,	 Саєнка	 Олександра	 Дмитровича	 (представника	 акціонера	
ПрАТ	«Фармацевтична	 фірма	 «Дарниця»),	 Сови	 Євгена	 Олександрови-
ча»

Питання	Порядку	денного	№8	«Про обрання членів Наглядової Ради 
Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

Проект рішення:
«8.1.	Обрати	членами	Наглядової	Ради	Товариства	на	строк,	визначе-

ний	у	Статуті	Товариства:
___________________________________________________________
8.2.	Затвердити	умови	цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуть-

ся	з	членами	Наглядової	Ради.
8.3.	Уповноважити	Генерального	директора	Товариства	підписати	до-

говори	з	членами	Наглядової	Ради	Товариства.».
Питання	Порядку	денного	№	9	«Про затвердження порядку та спосо-

бу засвідчення бюлетенів для голосування на наступні загальні збори 
акціонерів».

Проект рішення:
«9.1.	Затвердити	наступний	порядок	та	спосіб	засвідчення	бюлетенів	

для	голосування	на	наступні	загальні	збори	акціонерів:
•	 в	 лівому	 верхньому	 кутку	 бюлетеня	 для	 голосування	 зазначається	

номер	 і	дата	відповідного	рішення	Наглядової	ради	Товариства	про	 за-
твердження	форми	і	тексту	бюлетеню.

•	затверджений	текст	бюлетеню	для	голосування	засвідчується	відбит-
ком	основної	печатки	Товариства	після	чого	Товариством	друкарським	чи	
іншим	способом	виготовляється	необхідна	кількість	примірників	бюлете-
нів	для	голосування	по	кожному	питанню	порядку	денного.

при	реєстрації	акціонерам	видаються	примірники	бюлетенів,	що	міс-
тять	вищевказані	позначки	нанесені	друкарським	способом.»

Генеральний директор ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» Здарев-
ська Ю.М. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИй ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИй ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИй ЗАВОд» 
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про	зміни	до	проекту	порядку	денного	річних	загальних	зборів	

акціонерів
дО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» 
код	ЄДРПОУ	05607824

місцезнаходження:	Україна,	33017,	Рівненська	область,	місто	
Рівне,	м.	Рівне-17

(надалі	також	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»).
ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «РІВНЕАЗОТ»	 (нада-

лі	–	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	або	Товариство)	повідомляє	про	те,	що	за	
пропозицією	акціонера,	який	є	власником	більше	5	відсотків	голо-
суючих	акцій	Товариства,	до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» ,	проведення	яких	
призначено	на	27 квітня 2018 року о	09	год.	30	хв.	за	місцевим	ча-
сом	за	адресою:	Україна,	33017,	Рівненська	область,	місто	Рівне,	
м.	Рівне-17,	 корпус	 111,	 заводоуправління	 ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»,	 
1-й	поверх,	актова	зала	№	1,	внесені зміни шляхом включення 
двох нових питань, а саме: 

12. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених 
значних правочинів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та їх виконання.

13. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених 
правочинів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та їх виконання.

та внесено проекти рішень із запропонованих питань.
Таким	чином	порядок денний (перелік питань, що виносять-

ся на голосування)	 річних	Загальних	 зборів	 акціонерів	ПРИВАТ-
НОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«РІВНЕАЗОТ»,	 проведення	
яких	призначено	на	27	квітня	2018	року,	є	наступним:

1.	Про	передачу	повноважень	лічильної	комісії	річних	Загальних	
зборів	акціонерів	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	Товариству	з	обмеженою	від-
повідальністю	«УПР-ФІНАНС»,	що	здійснює	депозитарну	діяльність	
депозитарної	установи,	схвалення	договору	з	ним.

2.	Звіт	Правління	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	про	результати	роботи	в	

2017	році.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Прав-
ління.

3.	 Звіт	 Наглядової	 ради	 ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	 за	 2017	рік.	 При-
йняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.

4.	Звіт	Ревізійної	комісії	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	за	2017	рік.	Висно-
вок	 Ревізійної	 комісії	 за	 підсумками	 перевірки	 фінансово-
господарської	діяльності	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	за	2017	рік.	Прийнят-
тя	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 та	 висновку	 Ревізійної	
комісії.

5.	Затвердження	річного	звіту	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	за	2017	рік.
6.	 Розподіл	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 за	 підсумками	 роботи	

ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	у	2017	році.
7.	Визначення	основних	напрямів	діяльності	на	2018	рік.
8.	Внесення	змін	до	Статуту	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТО-

ВАРИСТВА	«РІВНЕАЗОТ»	шляхом	викладення	його	в	новій	редакції	
у	зв’язку	із	приведенням	у	відповідність	із	законодавством.

9.	Внесення	змін	до	Положення	про	Загальні	збори	акціонерів,	
Положення	про	Наглядову	раду,	Положення	про	Ревізійну	комісію	
шляхом	викладення	їх	у	нових	редакціях.

10.	Дострокове	припинення	повноважень	членів	Ревізійної	комі-
сії	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ».

11.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ».
12.	Прийняття	рішення	про	схвалення	укладених,	вчинених	зна-

чних	правочинів	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	та	їх	виконання.
13.	Прийняття	рішення	про	схвалення	укладених,	вчинених	пра-

вочинів	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»	та	їх	виконання.
Інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включе-

них	до	проекту	порядку	денного	річних	Загальних	зборів	акціонерів	
ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»,	а	також	інформація,	зазначена	в	частині	чет-
вертій	статті	35	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»,	роз-
міщена	на	власному	веб-сайті	Товариства	за	адресою:	http://www.
azot.rv.ua/.

Наглядова Рада ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕАЗОТ» 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1.Повне	 найменування	 емітента	 Приватне	 акцiонерне	 товариство	

«Житомирпусконаладка»,	 ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
05450044,	 місцезнаходження	 10001,	 м.	Житомир,	 Провулок	
1-й	 Iподромний,	 буд.	 15-а,	 міжміський	 код	 і	 телефон	 емітента	 0412	
361487,	361403.	

2.Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступ-
ній	інформаційній	базі	даних	Комісії	13.04.2018	р.	

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

4.Найменування	аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінан-
сової	звітності	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Аудиторська	
фірма	«Наталія»,	ідентифікаційний	код	юридичної	особи	33253896.

5.Інформація	 про	 загальні	 збори.	 Черговi	 загальнi	 збори	 акцiонерiв	
були	проведені	28.04.2017	р.	

Перелік	 питань,	 що	 розглядалися	 на	 зборах:	 1.Обрання	 лiчильної	
комiсiї.	2.	Обрання	секретаря	загальних	зборiв.	Прийняття	рiшень	з	пи-
тань	 порядку	 проведення	 загальних	 зборiв.	 3.Прийняття	 рiшення	 за	
наслiдками	розгляду	звiту	Наглядової	ради	за	2016	рiк,	звiту	виконавчого	
органу	за	2016	рiк,	 звiту	Ревiзора	за	2016	рiк.	Затвердження	висновкiв	
Ревiзора	Товариства	за	2016	рiк.	4.Затвердження	рiчного	звiту	Товари-
ства	за	2016	рiк.	5.Розподiл	прибутку	i	збиткiв	Товариства,	отриманих	за	

результатами	 роботи	 в	 2016	 роцi.	 6.Припинення	 повноважень	 голови	 i	
членiв	Наглядової	ради	та	Ревiзора	Товариства.	7.Обрання	членiв	На-
глядової	 ради	 Товариства.8.Обрання	 Ревiзора	 Товариства.	 9.Затвер-
дження	умов	цивiльно-правових	договорiв,	якi	укладатимуться	з	головою	
i	 членами	 Наглядової	 ради	 та	 Ревiзором	 Товариства,	 встановлення	
розмiру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	пiдписання	
вищевказаних	договорiв.	10.Про	внесення	та	затвердження	змiн	до	Ста-
туту	Товариства	шляхом	викладення	його	у	новiй	редакцiї.	Визначення	
особи,	уповноваженої	на	пiдписання	Статуту	Товариства	у	новiй	редакцiї.	
11.Затвердження	в	новiй	редакцiї	Положення	про	Наглядову	Раду	Това-
риства,	Положення	 про	Загальнi	 збори	 акцiонерiв	 Товариства.	 12.При-
йняття	рiшення	про	виключення	iнформацiї	з	Єдиного	державного	реє-
стру	 юридичних	 осiб,	 фiзичних	 осiб-пiдприємцiв	 та	 громадських	
формувань,	яка	стосується	перелiку	засновникiв	(учасникiв)	Товариства,	
а	саме	Фонду	державного	майна	України.

Особи,	що	подавали	пропозиції	до	переліку	питань	порядку	денного	
зборів,	відсутні.	Результати	розгляду	питань	порядку	денного:	з	усіх	пи-
тань,	що	розглядалися	на	загальних	зборах,	були	прийняті	рішення.

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

директор               ________________  П.М. Федоренко

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«жИТОМИРПУСКОНАЛАдКА»

ПрАТ «Київський дослiдно-експериментальний завод «Вугiлля». 
Код за ЄдРПОУ 00159506.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(Відомості про зміну типу акціонерного товариства) 

1.	Місцезнаходження 03164,	Київ,	
пров.	Приладний,	10

2.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс

(044)	424-24-63	424-31-02

3.	Електронна	поштова	адреса vugillya10@ukr.net

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

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

Текст повідомлення
Рiшенням	чергових	загальних	зборiв	акцiонерiв	вiд	12.04.2018	р.	при-

йнято	рiшення	про	змiну	типу	Товариства	з	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«Київський	дослiдно-експериментальний	завод	«Вугiлля»	
на	 ПРИВАТНЕ	 АКЦIОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «Київський	 дослiдно-
експериментальний	завод	«Вугiлля».	Дата	внесення	змiн	до	ЄДР	юри-
дичних	осiб	13.04.2018	р.	Повiдомлення	отримано	13.04.2018	р.

ПрАТ «КИїВСЬКИй дОСЛiдНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй ЗАВОд «ВУГiЛЛЯ»
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»
Шановні акціонери! Відкрите	акціонерне	товариство	по	газопостачанню	

та	газифікації	«Кіровоградгаз»	(ідентифікаційний	код	–	03365222,	місцезна-
ходження:	25006,	м.Кропивницький	(Кіровоград),	вул.Арсенія	Тарковського	
(Володарського),	буд.67,	далі	–	Товариство)	повідомляє	про	проведення	
річних загальних зборів	акціонерів	(далі	–	загальні	збори),	які	відбудуться	
31 травня 2018 року в 13:30 годині	за	адресою:	25006, м.Кропивницький 
(Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, 
в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі. 

Реєстрація	акціонерів	(представників	акціонерів)	для	участі	у	загальних	
зборах	проводитиметься	з 12:00 год. до 13:00 год.	на	підставі	переліку	ак-
ціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	складеного	станом	
на 24 годину 24 травня 2018 року.

Час	проведення	загальних	зборів:	засідання загальних зборів почина-
ється в 13 год. 30 хв. та закінчується після оголошення Головою за-
гальних зборів про їх закриття.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі:
Голова комісії Петрик Євген Олексійович
члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анаста-

сіївна.
Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту 

її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затверджен-

ня порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на за-
гальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради Товариства від 
02.04.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюле-
тенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати: головою загальних зборів Товариства – Глад-

кого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства – 
Гетман Ольгу Павлівну.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 
зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення за-
гальних зборів акціонерів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань по-

рядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може 

бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представ-
никам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Това-
риства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та членам 
реєстраційної та лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних 
зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням по-
рядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються 
Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів 
Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відпо-
відного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найме-
нування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, 
яких були затверджені у порядку встановленому чинним законодавством, 
та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для 
голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок 
голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комі-
сії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка 
призначена відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів 
голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії (тим-
часової лічильної комісії).

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові ак-
ціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної осо-
би у разі, якщо вона є акціонером; 

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного 

або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення; 

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кіль-
кість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне 
голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються 
під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, по-
садовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори 
– на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис 
на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової 
інформації) не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних 
зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар за-
гальних зборів акціонерів Товариства. Протокол прошивається, скріплю-
ється печаткою Товариства та підписом Секретаря загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 
цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, 
внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ «Кірово-
градгаз».

5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік.

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати незадовільною.
Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.
Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною.
6. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік.

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства 2017 рік визнати незадовільною.
Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.
Роботу правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
7. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 
2016 рік.

Проект рішення: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу 
за 2016 рік не розглядати у зв’язку з його ненаданням. 

8. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 
2017 рік.

Проект рішення 1: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про робо-
ту за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати незадовільною
Проект рішення 2: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про робо-

ту за 2017 рік взяти до відома.
Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
9. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кірово-

градгаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення 1: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоград-
газ» за 2016 рік затвердити. 

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.
Проект рішення 2: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоград-

газ» за 2016 рік взяти до відома.
Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.
10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кірово-

градгаз» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення 1: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоград-
газ» за 2017 рік затвердити. 

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
Проект рішення 2: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоград-

газ» за 2017 рік взяти до відома. 
Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.
11. Затвердження річного звіту дП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» 

за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення по-
рядку покриття збитків за 2016 рік.

ВІдКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї 
«КІРОВОГРАдГАЗ»
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Проект рішення: Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кірово-
градгаз» за 2016 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2016 році 
залишити нерозподіленим.

Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових гро-
шових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з 
метою подальшої реалізації споживачам.

12. Затвердження річного звіту дП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» 
за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення по-
рядку покриття збитків за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кірово-
градгаз» за 2017 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2017 році 
залишити нерозподіленим.

Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових гро-
шових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з 
метою подальшої реалізації споживачам. 

13. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звіт-
ності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

Проект рішення: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність 
ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.

14. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звіт-
ності, 

ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.
Проект рішення: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, 

ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.
15. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 

2004-2017 роки.
Проект рішення: Затвердити такий порядок розподілу прибутку Това-

риства: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 
2004-2008, 2011, 2016 роках залишити нерозподіленим, у зв’язку з відсут-
ністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2009, 
2010, 2012-2015, 2017 роках дивіденди не нараховувати.

16. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Товариства
Воловика Владислава Валерійовича
Поваренкова Володимира Альбертовича
Швиденка Олександра Сергійовича
Чередник Ірини Анатоліївни
17. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шля-

хом кумулятивного голосування.
18. Обрання Голови наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Доручити новообраному складу Наглядової ради 

ВАТ «Кіровоградгаз» обрати Голову Наглядової ради
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру 
їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) 
обов’язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття 
цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затвердже-
но Загальними зборами акціонерів Товариства.

20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та 
внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність 
з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне 
товариство. 

Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне то-
вариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «Акціонер-
не товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», скоро-
чене з «ВАТ «Кіровоградгаз» на «АТ «Кіровоградгаз».

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викла-
дення в новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність з ви-
могами Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими законо-
давчими актами.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповно-
важеною на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Надати повноваження Голові правління Товариства, або особі, яка ви-
конує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації Ста-
туту Товариства в новій редакції з правом передоручення перереєстрації 
третім особам.

21. Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв’язку з переймену-
ванням назви міста і вулиці.

Проект рішення: В зв’язку зі зміною назви міста на підставі Постанови 
Верховної ради України від 14.07.2016 року №1468-VIII та вулиці «Володар-
ського» на «Арсенія Тарковського», яка відбулася на підставі Рішення Кі-
ровоградської міської ради №865 від 27.10 2011 року, змінити місцезнахо-

дження Товариства з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, 
Ленінський район, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кірово-
градська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсе-
нія Тарковського, будинок 67».

22. Про зміну найменування та місцезнаходження дП «Центргаз» 
ВАТ «Кіровоградгаз».

Проект рішення: Змінити найменування ДП «Центргаз» ВАТ «Кірово-
градгаз»:

• повне – з «Дочірнє підприємство «Центргаз» відкритого акціонерного 
товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «До-
чірнє підприємство «Центргаз» акціонерного товариства по газопоста-
чанню та газифікації «Кіровоградгаз» 

• скорочене – з «ДП «Центргаз» на «ДП «Центргаз» АТ «Кіровоград-
газ».

Змінити місцезнаходження ДП «Центргаз» з «25006, Кіровоградська 
область, місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, 
Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковсько-
го, будинок 67».

23. Про внесення змін та доповнення до статуту дП «Центргаз» 
ВАТ «Кіровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій 
редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту ДП «Центр-
газ» АТ «Кіровоградгаз», пов'язані зі зміною найменування та адресою 
місцезнаходження, шляхом викладення його в новій редакції.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповно-
важеною на підписання нової редакції статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіро-
воградгаз».

Надати повноваження Директору ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», 
або особі, яка виконує його обов'язки визначити осіб, які будуть вчиняти 
дії пов'язані з державною реєстрацією.

24. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством 
у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових 
років.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством 
у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових 
років:

1) Договорів (додаткових угод до них) щодо закупівлі природного газу:
у 2011 році - сукупною вартістю 533 000 тис.грн.
у 2012 році - сукупною вартістю 645 000 тис.грн.
у 2013 році - сукупною вартістю 713 000 тис.грн.
у 2014 році - сукупною вартістю 787 000 тис.грн.
у 2015 році - сукупною вартістю 1 116 000 тис.грн.
у 2016 році - сукупною вартістю 120 200 тис.грн.
у 2017 році - сукупною вартістю 216 000 тис.грн.
2) Договори (додаткові угоди до них) щодо надання послуг з розподілу 

природного газу:
у 2011 році - сукупною вартістю 41 200 тис.грн.
у 2012 році - сукупною вартістю 124 200 тис.грн.
у 2013 році - сукупною вартістю 47 000 тис.грн.
у 2014 році - сукупною вартістю 57 000 тис.грн.
у 2015 році - сукупною вартістю 298 000 тис.грн.
3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природ-

ного газу магістральними трубопроводами:
у 2011 році - сукупною вартістю 11 600 тис.грн.
у 2012 році - сукупною вартістю 32 200 тис.грн.
у 2013 році - сукупною вартістю 26 100 тис.грн.
у 2014 році - сукупною вартістю 3 000 тис.грн.
у 2015 році - сукупною вартістю 4 600 тис.грн.
у 2016 році - сукупною вартістю 11 000 тис.грн.
у 2017 році - сукупною вартістю 7 400 тис.грн.
25. Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-

ність, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяль-
ності протягом 2011-2017 фінансових років.

Проект рішення: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської ді-
яльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договори (додаткові угоди до них) укладені з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо 
розподілу природного газу 

у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.
у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.
у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.
26. Про схвалення правочинів, які вчинялись дП «Центргаз» ВАТ «Кі-

ровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фі-
нансових років.

Проект рішення: Схвалити правочини, які вчинялись ДП «Центргаз» 
ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 
фінансових років:

1) Договори (додаткові угоди до них) щодо купівлі-продажу природного 
газу: 

у 2015 році - сукупною вартістю 1 270 000 тис.грн.
у 2016 році - сукупною вартістю 2 830 000 тис.грн.
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у 2017 році - сукупною вартістю 4 320 000 тис.грн.
2) Договори (додаткові угоди до них) щодо розподілу природного газу 
у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.
у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.
у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.
3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природ-

ного газу
у 2015 році - сукупною вартістю 30 000 тис.грн.
у 2016 році - сукупною вартістю 50 000 тис.грн.
у 2017 році - сукупною вартістю 53 000 тис.грн.
27. Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління.
Проект рішення: Припинити діяльність Будівельно-монтажного управ-

ління, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 
23688944, місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул. Загородна, 3а.

28. Про припинення діяльності Новоархангельського управління по 
експлуатації газового господарства.

Проект рішення: Припинити діяльність Новоархангельського управлін-
ня по експлуатації газового господарства, ідентифікаційний код відокрем-
леного підрозділу юридичної особи: 26321233, місцезнаходження: 26100, 
смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137.

29. Про припинення повноважень членів правління Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів правління Товари-

ства:
Балика В.М.
Бєлова О.В.
Міняйло Б.Г.
Ніколаєнко В.Г.
Соколенко Т.М.
Спінула О.В.
Стойко А.І.
Сулімовського А.В.
30. Про обрання членів правління Товариства.
Проект рішення: Обрати членами правління Товариства осіб за пропо-

зиціями акціонерів.
Для	участі	у	загальних	зборах	акціонери	повинні	мати	документи,	що	по-

свідчують	їх	особу	(паспорт),	а	представники	акціонерів	–	документи,	що	по-
свідчують	їх	особу	(паспорт)	та	документи,	які	надають	їм	право	брати	участь	
та	голосувати	на	загальних	зборах,	зокрема,	але	не	обмежуючись	цим:

керівник	акціонера-юридичної	особи	–	витяг	із	Єдиного	державного	реєстру	
юридичних	осіб,	фізичних	осіб-підприємців	та	громадських	формувань,	копія	
статуту	юридичної	особи	та,	якщо	це	передбачено	статутом	юридичної	особи,	
рішення	уповноваженого	органу	юридичної	особи	про	надання	керівнику	
повноважень	щодо	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	Товариства;

представник	акціонера	за	довіреністю	–	оформлену	згідно	з	чинним	за-
конодавством	України	довіреність,	яка	надає	представнику	право	на	участь	
та	голосування	на	загальних	зборах	Товариства.	

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосування	
на	загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Надання	довіреності	
на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	не	виключає	право	
участі	на	цих	загальних	зборах	акціонера,	який	видав	довіреність,	замість	
свого	представника.	До	закінчення	часу,	відведеного	на	реєстрацію	учасни-
ків	загальних	зборів,	акціонер	має	право	замінити	свого	представника,	по-
відомивши	про	це	реєстраційну	комісію	та	Правління	Товариства,	або	взяти	
участь	у	загальних	зборах	особисто.	У	разі,	якщо	для	участі	в	загальних	
зборах	з’явиться	декілька	представників	акціонера,	зареєстрованим	буде	
той	представник,	довіреність	якому	буде	видана	пізніше.	У	разі,	якщо	акція	
перебуває	у	спільній	власності	декількох	осіб,	повноваження	щодо	голосу-
вання	на	загальних	зборах	здійснюється	за	їх	згодою	одним	із	співвласників	
або	їх	загальним	представником.

Представник	акціонера	голосує	на	загальних	зборах	на	свій	розсуд	або	

згідно	з	завданням	щодо	голосування,	виданим	акціонером.
Для	ознайомлення	з	матеріалами	до	загальних	зборів	та	документами,	

необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	проекту	порядку	денного,	та	
проектами	рішень	з	питань,	що	виносяться	на	голосування,	звертатися	за	
місцезнаходженням	Товариства:	25006,	м.Кропивницький	(Кіровоград),	
вул.	Арсенія	Тарковського	(Володарського),	буд.67,	кім.509,	у	робочі	дні,	
робочі	години,	а	в	день	проведення	загальних	зборів	-	за	місцем	проведення	
загальних	зборів.	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	–	Голова	Правління	Гладкий	О.М.	

Для	ознайомлення	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	проекту	порядку	денного	загальних	зборів,	акціонер	або	його	уповно-
важений	представник	має	звернутися	із	письмовою	заявою	на	ім’я	Голови	
Правління	Товариства	та	документом,	який	підтверджує	його	право	власнос-
ті	на	акції	ВАТ	«Кіровоградгаз»	за	один	робочий	день	до	дня	ознайомлення,	
а	також	документом,	що	підтверджує	повноваження	представника	акціонера.	
Адреса	для	подання	заяв:	25006,	м.	Кропивницький,	вул.	Арсенія	Тарков-
ського,	буд.67,	ВАТ	«Кіровоградгаз».

Акціонери	мають	право	не	пізніше	початку	загальних	зборів	направляти	
Товариству	письмові	запитання	щодо	питань,	включених	до	проекту	поряд-
ку	денного	загальних	зборів	та	порядку	денного	загальних	зборів.

Акціонери	мають	право	вносити	пропозиції	до	проекту	порядку	денного	
загальних	зборів	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дня	проведення	загальних	
зборів,	а	щодо	кандидатів	в	органи	Товариства	–	не	пізніше	ніж	за	7	днів	до	
дати	проведення	загальних	зборів.	Пропозиції	подаються	в	письмовій	формі	
на	адресу	за	місцезнаходженням	Товариства	та	мають	містити	прізвище,	
ім’я,	по	батькові	або	найменування	акціонера(ів),	який	її	вносить,	кількість	
та	тип	належних	йому	акцій,	зміст	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рі-
шення,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	кількість	та	тип	
належних	кандидату	акцій	та	іншу	інформацію,	передбачену	чинним	законо-
давством	України.	Акціонери	мають	право	у	встановлений	чинним	законо-
давством	України	строк	оскаржувати	до	суду	рішення	про	відмову	у	вклю-
ченні	 їх	 пропозицій	 до	 проекту	 порядку	 денного	 загальних	 зборів.	 З	
запитаннями	та	роз’ясненнями	щодо	порядку	подання	пропозицій	до	про-
екту	порядку	денного	акціонери	можуть	звертатися	до	Гетман	О.П.,	відділ	
корпоративних	прав	та	роботи	з	акціонерами,	тел.	(0522)	22-75-07.

Згідно	з	переліком	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведен-
ня	загальних	зборів,	складеним	станом	на	02.04.2018	року,	загальна	кількість	
простих	іменних	акцій	Товариства	становить	105200000	штук,	загальна	
кількість	голосуючих	акцій	Товариства	становить	97733697	штук.

Адреса	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектами	рішень	
до	кожного	з	питань,	включеного	до	проекту	порядку	денного	та	інша	інфор-
мація,	передбачена	чинним	законодавством	України:	http://www.kirgas.com/

Довідки	за	телефоном:	(0522)	22-75-07.
до уваги акціонерів!
Відповідно	до	вимог	Закону	України	«Про	депозитарну	систему	України»,	

акції	власників,	які	не	уклали	з	обраною	Товариством	депозитарною	устано-
вою	договір	про	обслуговування	рахунку	в	цінних	паперах	від	власного	
імені	або	не	здійснили	переказ	належних	їм	прав	на	папери	акції	Товариства	
на	свій	рахунок	у	цінних	паперах,	відкритих	в	іншій	депозитарній	установі,	
не мають права голосу та не враховуються	при	визначенні	кворуму	на	
загальних	зборах	Товариства.

З	метою	недопущення	застосування	зазначених	обмежень	під	час	реє-
страції	акціонерів	для	участі	та	голосуванні	у	загальних	зборах	акціонерів	
Товариства,	ВАТ	«Кіровоградгаз»	наголошує	на	необхідності	укладення	до-
говорів	про	обслуговування	рахунку	в	цінних	паперах.

Прохання уточнити паспортні дані до дати проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства в депозитарній установі ПАТ «БАНК «КЛІ-
РИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: 04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, 
 літера «А», тел. (044) 593-10-36.

Наглядова рада ВАТ «Кіровоградгаз»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1.	Повне	найменування	емітента:	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛОПАК-ФАСТІВ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00418082
3.	Місцезнаходження:	08500	м.Фастів,	Київська	область,	Вул.	Велико-

снітинська,	67
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	5375343,	(044)	5375342
5.	Електронна	поштова	адреса:	Nelia.Petrova@elopak.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	elopak.ho.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 
13	квітня	2018	року	року	повноваження	Голови	Наглядової	ради	Равн-

Крістенсена	Бьярке	припинено	за	його	бажанням	відповідно	до	поданого	
ним	29	березня	2018	р.	повідомлення	про	вихід	зі	складу	Наглядової	ради	
з	13	квітня.	До	складу	Наглядової	ради	обирався	як	акціонер.	На	посаді	
перебував	з	20.04.2017	року.	Відповідно	до	Закону	України»	Про	захист	
персональних	даних»	паспортні	дані	 і	дані	про	професійну	діяльність	не	
оприлюднюються	через	відсутність	згоди	посадової	особи.	Володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	Товариства	-	0,0002%.	Непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	і	посадові	злочини	не	мав.	Посада	члена	Наглядової	ради	і	Голови	
Наглядової	ради	залишилась	вакантною.	

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

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

2.	Голова	Правління		 Гаврилюк	К.Я.
13.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «КИїВОБЛГАЗ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ	20578072
3.	Місцезнаходження	08150	Київська	обл.,	м.	Боярка,	Шевченка,	178
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	04598-3-52-52	0-44-205-53-66
5.	Електронна	поштова	адреса	maiia.reva@kvgas.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	kv.104.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення	

Прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинів:	11.04.2018;
Найменування	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Загальні	збори	

акціонерів	;
Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру:	заку-

півля	природного	газу	;
Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	будуть	предметом	правочину,	

визначена	на	дату	прийняття	рішення:	1	303	100	000,00	грн.;
Гранична	сукупність	вартості	правочинів:	1303100	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	3	534022	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках):	36,87%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	30	055	248;
Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	

зборах:	25	033	889	;
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	

16	594	968;
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення:	0.
2).Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинів:	11.04.2018;
Найменування	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Загальні	збори	

акціонерів	;
Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру:	тран-

спортування	природного	газу	;
Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	будуть	предметом	правочину,	

визначена	на	дату	прийняття	рішення:	1	954	700	000	грн.;
Гранична	сукупність	вартості	правочинів:	1	954	700	000	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	3	534	022	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-

ках):	55,31%;
Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	30	055	248;	Кількість	голосуючих	

акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	25	033	889	;	Кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	16	594	968;	

Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішен-
ня:	0.

3).Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів:	11.04.2018;

Найменування	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Загальні	збори	
акціонерів	;

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру:	надан-
ня	послуг	з	розподілу	природного	газу	;

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	будуть	предметом	правочину,	
визначена	на	дату	прийняття	рішення:	3	707	900	000	грн.;

Гранична	сукупність	вартості	правочинів:	3	707	900	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	3	534	022	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках):	104,92%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	30	055	248;	Кількість	голосуючих	акцій,	
що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	25	033	889	;	Кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	16	594	968;	Кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення:	0.

4).Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів:	11.04.2018;

Найменування	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Загальні	збори	
акціонерів	;

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру:	ви-
конання	інвестиційної	програми,	затвердженої	НКРЕКП	України	;

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	будуть	предметом	правочину,	
визначена	на	дату	прийняття	рішення:	129	900	000	грн.;

Гранична	сукупність	вартості	правочинів:	129	900	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	3	534	022	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках):	3,67%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	30	055	248;	Кількість	голосуючих	акцій,	
що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	25	033	889	;	Кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	16	594	968;	Кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення:	0.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
В.о.	голови	правління Кишкар	П.О.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

(дата)	

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«ВАХНІВСЬКЕ	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОМАШ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00902406.
3.	Місцезнаходження:	22500,	Вінницька	область,	Липовецький	район,	

село	Вахнівка,	вулиця	60-річчя	Жовтня	20.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс: (04358)3-93-33.
5.	Електронна	поштова	адреса:	par@00902406.pat.ua.
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.00902406.pat.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 

1.	Дата	прийняття	рішення:	12	квітня	2018	року.	
2.	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Річні	Загальні	збори	

акціонерів	ПрАТ	«Вахнівське	спеціалізоване	підприємство	«Агромаш».	
3.	Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням	їх	характеру:	Загальні	збори	

приймають	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	Товариством	
значних	правочинів,	в	період	з	12.04.2018	р.	по	12.04.2019	р.	(включно),	вар-
тість	яких	перевищує	25	відсотків	вартості	активів	за	даними	останньої	річної	
фінансової	звітності	Товариства	та	предметом	(характером)	яких	є:	одержан-

ня	кредитів/позик	(прийняття	грошових	зобов’язань),	гарантій,	акредитивів	та/
або	одержання	будь-яких	інших	банківських	продуктів/послуг	у	банківських	
установах;	передача	майна	(майнових	прав)	Товариства	в	заставу/іпотеку	та/
або	укладання	інших	договорів;	забезпечення	виконання	зобов’язань	(в	т.ч.	
договору	поруки)	Товариства	та/або	забезпечення	зобов	’язань	будь-яких	
третіх	осіб;	купівля-продаж	майна	(в	тому	числі	нерухомого	майна),	відсту-
плення	права	вимоги	та/або	переведення	боргу,	оренди	та	лізингу.

4.	Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	800,0	тис.грн.	
5.	Вартість	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	

звітності	1079,3	тис.грн.	
6.	Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках):	74,12%.	

7.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій	174574	шт;	кількість	голосуючих	
акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	зборах	-	174574	голосів;	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	–	174574	голосів;	кількість	голосуючих	
акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення	-	0.	

ІІІ. Підпис.	1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інфор-
мації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	
згідно	із	законодавством.

2.	Найменування	посади	директор	Траілін	В.О.		 12.04.2018	року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІдПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

i. Загальні відомості 
1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	05495466	3.	Місцезнаходження:	76492,	м.	Івано-Франківськ,	

с.	Микитинці	Юності,	41а	4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	03432554869,	
03432554869	5.	Електронна	поштова	адреса:	uprava@ifavto.com.ua	6.	Адреса	
сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації	http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua	7.	Вид	особливої	
інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	інформації	про	іпотеч-
ні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухомістю	відповідного	до	
вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення.	Прийняття	рішення	про	розміщен-
ня	цінних	паперів	на	суму,	що	перевищує	10	відсотків	статутного	капіталу

ii. Текст повідомлення 
1).11.04.2018р.	Загальними	зборами	акціонерів	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕР-

НОГО	ТОВАРИСТВА	«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»	(далі	-	Товариство)	прий-
нято	 рішення	 про	 збільшення	 статутного	 капіталу	 Товариства	 на	
4	220	000,00	грн.	шляхом	приватного	розміщення	422	000	шт.	простих	іменних	
акцій	Товариства	існуючої	номінальної	вартості,	а	саме	10,00	грн.	за	акцію,	
за	рахунок	додаткових	внесків.	Загальна	кількість	акцій,	що	пропонується	до	
розміщення	–	422	000	шт.	простих	іменних	акцій.	Номінальна	вартість	однієї	
акції	-	10,00	грн.	Ціна	розміщення	однієї	акції,	визначена	(затверджена)	рішен-
ням	Наглядової	Ради	Товариства	(протокол	№11/04/2018-1	від	11.04.2018	р.)	
у	розмірі	10,00	грн.,	що	дорівнює	номінальній	вартості	та	є	вищою	за	ринкову	
вартість,	визначену	відповідно	до	вимог	Закону	України	«Про	акціонерні	то-
вариства»	та	затверджену	рішенням	Наглядової	Ради	Товариства	(протокол	
№15/03/2018-1	від	15.03.2018	р.).	На	дату	прийняття	рішення	про	розміщен-

ня	акцій	немає	даних,	чи	призведе	цей	випуск	до	зміни	власника	значного	
пакета	акцій	Товариства	-	АТ	«УКРАЇНСЬКА	АВТОМОБІЛЬНА	КОРПОРАЦІЯ»,	
яке	до	розміщення	володіє	акціями	Товариства	в	кількості	–	1	097	243	шт.,	що	
становить	94,588935%	у	статутному	капіталі.	Співвідношення	загальної	но-
мінальної	вартості	акцій,	на	яку	вони	розміщуються,	до	розміру	статутного	
капіталу	Товариства	на	дату	прийняття	рішення	-	36,3789%.	Співвідношення	
загальної	номінальної	вартості	акцій	Товариства,	які	знаходяться	в	обігу	до	
розміру	статутного	капіталу	Товариства	на	дату	прийняття	рішення	-	100%.	
Інформація	про	права,	які	отримують	інвестори	в	акції,	що	розміщуються	-	обсяг	
прав	інвесторів	визначений	Статутом	та	законодавством	України.	Спосіб	оплати	
акцій	-	оплата	акцій	здійснюється	виключно	грошовими	внесками	в	національ-
ній	валюті	(гривні).	Мета	розміщення	акцій,	напрями	використання	отриманих	
коштів	-	усі	залучені	від	розміщення	акцій	кошти	будуть	використані	для	поповне-
ння	товарних	запасів	Товариства,	а	саме	100	%	фінансових	ресурсів,	залучених	
від	розміщення	акцій,	будуть	направлені	на	придбання	товарних	автомобілів.	
Конвертація	цінних	паперів,	щодо	яких	прийнято	рішення	про	розміщення,	не	
передбачена.	Інша	суттєва	інформація	відповідно	до	проспекту	емісії	-	Това-
риство	зобов’язується	не	використовувати	кошти,	залучені	від	розміщення	
акцій,	для	покриття	збитків	від	господарської	діяльності.

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

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

2.
Генеральний	директор Сосновська	Т.О.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
12.04.2018
(дата)	

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	05495466
3.	Місцезнаходження:	76492,	м.	Івано-Франківськ,	с.	Микитинці	Юнос-

ті,	41а
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	03432554869,	03432554869
5.	Електронна	поштова	адреса	uprava@ifavto.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення	Прийняття	
рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).1)	Дата	прийняття	загальними	зборами	Товариства	рішення	про	по-

переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	11.04.2018р.	Відо-
мості	щодо	правочинів:	характер	правочинів:	додаткові	угоди	до	іпотечно-
го	договору	№	PL	15-094/200	від	18.03.2015	р.,	посвідченого	приватним	
нотаріусом	Івано-Франківського	міського	нотаріального	округу	Квочак	Л.Т.	
за	реєстровим	№1168,	що	забезпечує	виконання	зобов’язань	за	Договором	
про	надання	кредитної	лінії	№CR	07-296/200	від	21.06.2007	р.,	укладеним	
між	ПАТ	«ОТР	Банк»,	ПРАТ	«ЗАЗ»	та	ТОВ	«Фалькон-Авто»,	що	стосують-
ся	внесення	змін	до	вказаного	кредитного	договору	(заставної	вартості,	
продовження	терміну	дії,	зміни	відсоткової	ставки,	розміру	ліміту	та	ін.);	
гранична	сукупна	вартість	правочинів:	62280	тис.	грн;	вартість	активів	
емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	17733	тис.	грн;	
співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	
емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	
351,20961%;	загальна	кількість	голосуючих	акцій:	1097478;	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	1097243;	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	
1097243;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийнят-
тя	рішення:	0.

2).Дата	прийняття	загальними	зборами	Товариства	рішення	про	по-
переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	11.04.2018р.	
Відомості	щодо	правочинів:	характер	правочинів:	кредитні	договори	з	
фінансовими	установами,	загальний	сукупний	розмір	яких	не	перевищує	
40	000	000,00	грн.	(сорок	мільйонів	гривень	00	копійок)	на	умовах,	визна-
чених	Наглядовою	Радою	Товариства;	гранична	сукупна	вартість	право-
чинів:	40000	тис.	 грн;	вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	
річної	фінансової	звітності:	17733	тис.	 грн;	співвідношення	граничної	
сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	

останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	225,56815%;	загальна	
кількість	голосуючих	акцій:	1097478;	кількість	голосуючих	акцій,	що	за-
реєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	1097243;	кількість	голосуючих	
акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	1097243;	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення:	0.

3).3)	Дата	прийняття	загальними	зборами	Товариства	рішення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	11.04.2018р.	
Відомості	щодо	правочинів:	характер	правочинів:	договори	застави	(іпо-
теки)	з	фінансовими	установами,	у	тому	числі	в	якості	майнового	пору-
чителя	за	зобов’язаннями	третіх	осіб,	з	ринковою	вартістю	майна,	що	
передається	 в	 заставу	 (іпотеку),	 на	 суму,	 що	 не	 перевищує	
200	000	000,00	грн.	(двісті	мільйонів	гривень	00	копійок)	на	умовах,	ви-
значених	Наглядовою	Радою	Товариства;	 гранична	сукупна	вартість	
правочинів:	200000	тис.	грн;	вартість	активів	емітента	за	даними	остан-
ньої	річної	фінансової	звітності:	17733	тис.	грн;	співвідношення	граничної	
сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	1127,84075%;	загаль-
на	кількість	голосуючих	акцій:	1097478;	кількість	голосуючих	акцій,	що	
зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	1097243;	кількість	голосу-
ючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	1097243;	кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення:	0.

4).	4)	Дата	прийняття	загальними	зборами	Товариства	рішення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	11.04.2018р.	
Відомості	щодо	правочинів:	характер	правочинів:	договори	надання/
отримання	фінансової	допомоги,	загальний	сукупний	розмір	яких	не	
перевищує	100	000	000,00	грн.	 (сто	мільйонів	 гривень	00	копійок)	на	
умовах,	визначених	Наглядовою	Радою	Товариства;	гранична	сукупна	
вартість	правочинів:	100000	тис.	грн;	вартість	активів	емітента	за	дани-
ми	останньої	річної	фінансової	звітності:	17733	тис.	грн;	співвідношення	
граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	
даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	563,92037%;	
загальна	кількість	голосуючих	акцій:	1097478;	кількість	голосуючих	акцій,	
що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	1097243;	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	1097243;	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішен-
ня:	0.

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

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

2.
Генеральний	директор Сосновська	Т.О.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
12.04.2018
(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

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

АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«І	С	К	Р	А».	2.Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	
14005946.	3.Місцезнаходження:	42312,	Сумська	область,	Сумський	р-н,	
с.Басiвка,	вул.Тесленко,	буд.6-А.	4.Міжміський	код,	телефон	та	факс	емітен-
та:	0542-692-680,	0542-692-687.	5.Електронна	поштова	адреса	емітента:	
iskra@comreg.com.ua.	6.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	для	розкриття	інформації	http://14005946.smida.
gov.ua/.	7.Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.

2.Текст повідомлення. Річними	загальними	зборами	акціонерів	Това-
риства,	що	відбулися	12.04.2018	року	(Протокол	№12-04/18	від	12.04.2018	
року)	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	
правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	одного	
року	з	дати	проведення	зборів.	Гранична	сукупність	вартості	правочинів:	
170000	тис.	грн.	Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фі-
нансової	звітності:	64934	тис.	грн.	Співвідношення	граничної	сукупності	
вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	
фінансової	звітності	(у	відсотках):	261,80429%.	Характер	правочинів:	укла-
дання	Товариством	правочинів	з	юридичними	особами,	пов’язаними	від-
носинами,	щодо	надання	або	отримання	послуг,	передачі	або	отримання	в	
управління	будь-яким	способом	основних	фондів	(засобів),	придбання	або	

відчуження	оборотних	і	необоротних	активів;	укладання	Товариством	кре-
дитних	договорів,	договорів	позики,	договорів	комісії,	експортних	договорів,	
договорів	щодо	надання	будь-якої	застави,	договорів	поруки,	додаткових	
договорів	поруки,	договорів	щодо	надання	права	договірного	та/або	при-
мусового	списання	коштів	з	банківських	рахунків	Товариства,	договорів	
доручене	управляння,	дилерських	договорів	про	підписку	та	будь-яких	до-
говорів	і	документів,	які	можуть	укладатися	або	підписуватися	Товариством	
разом	з,	згідно	з	або	у	зв’язку	з	договорами	фінансування,	включаючи,	але	
не	обмежуючись	цим,	усі	та	будь-які	додатки	та	договори	про	внесення	змін	
до	договорів	фінансування,	що	є	укладеними	на	дату	проведених	цих	За-
гальних	зборів,	або	що	будуть	укладені	протягом	одного	року	з	дня	прове-
дення	цих	Загальних	зборів.	Всі	значні	правочини	Генеральному	директору	
Товариства	Лубенцю	Олексію	Васильовичу	здійснювати	за	погодженням	з	
Наглядовою	радою	Товариства.	 Загальна	 кількість	 голосуючих	 акцій:	
20021764	шт.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	за-
гальних	зборах:	20021764.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«за»	та	«проти»	прийняття	рішення:	«за»	-	20021764	акцій,	«проти»	-	0	ак-
цій.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
з	законодавством.	3.2.	Найменування	посади:	Генеральний	директор	Лубе-
нець	Олексій	Васильович.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «І С К Р А»

ПРАТ «дЕВОН»
ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО дОПОВНЕННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО РІЧНИХ 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
що відбудуться 26 квітня 2018 року

У	зв’язку	із	пропозицією	АТ	«Польське	Гурніцтво	Наф	тове	і	Газовніцтво»,	
що	є	акціонером	ПРАТ	«Девон»,	якому	належить	36,3000	%	у	статутному	
капіталі	товариства,	включити	до	переліку	питань,	що	мають	бути	розгля-
нуті	загальними	зборами	акціонерів,	питання	про	надання	згоди	на	прове-
дення	оцінки	вартості	та	процедури	дью-дилидженс	ПРАТ	«Девон»	за	до-
рученням	АТ	«ПГНіГ»,	 із	врахуванням	того,	що	пропозиція	викладена	в	
письмовій	формі,	поступила	в	строк	більш	ніж	20	днів	до	початку	зборів	і	
підлягає	обов’язковому	включенню	до	порядку	денного	без	додаткового	
рішення	Наглядової	ради	згідно	вимог	ч.5	ст.	38	ЗУ	«Про	акціонерні	товари-
ства»,	надаємо	акціонерам	ПРАТ	«Девон»	перелік	питань	порядку	денного	
із	змінами	та	доповненнями.

Зміни	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	вносяться	лише	
шляхом	включення	нових	питань	та	проектів	рішень	із	запропонованих	
питань.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.	Обрання	Лічильної	комісії.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб: Мєлку-

мян А.С., Петрик Ю.М., Чижик В.М.
2.	Обрання	Голови	і	Секретаря	річних	загальних	зборів	акціонерів.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Галус-

тяна Г.Р. і секретарем Мєлкумян А.С.
3.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	річних	загальних	

зборів	акціонерів.
Проект рішення: Приймати рішення з питань порядку денного шляхом 

відкритого голосування.
4.	Звіт	Правління	Товариства	за	2017	рік	і	прийняття	рішення	за	наслід-

ками	розгляду	звіту	Правління.
Проект рішення: Вважати роботу правління задовільною. Затвердити 

звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік	і	прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.
Проект рішення: Вважати роботу Наглядової ради Товариства задо-

вільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік	і	прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії.	Затвердження	висновків	Реві-
зійної	комісії.

Проект рішення: Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства задо-
вільною Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	результатами	діяльності	в	
2017	році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результата-
ми діяльності в 2017 році.

8.	Розподіл	прибутку	та	збитків	Товариства	за	2017	рік.
Проект рішення: Прийняти інформацію про відсутність чистого при-

бутку до відома.
9.	Затвердження	розміру	річних	дивідендів	з	урахуванням	вимог,	перед-

бачених	законом.
Проект рішення: Виплату дивідендів вважати неможливою у зв’язку 

із відсутністю чистого прибутку. У зв’язку з відсутністю джерела 
виплати - дивіденди не нараховувати.

10.1.	Про	припинення	повноважень	членів	правління	ПРАТ	«Девон».
Проект рішення: припинити повноваження членів Правління ПРАТ «Де-

вон»: Дизманьскі Анджея Юзефа, Лінчука Валерія Едуардовича, Галустяна 
Марата Валерійовича.

10.2.	Про	обрання	членів	правління	ПРАТ	«Девон».	Обрання	правління	
ПРАТ	«Девон»	та	голови	правління.

Проект рішення: 1. Обрати членами Правління ПРАТ «Девон» на тер-
мін 3 роки: Дизманьскі Анджея Юзефа, Галустяна Марата Валерійовича. 
Лінчука Валерія Едуардовича. 2. Обрати головою правління - Дизманьскі 
Анджея Юзефа.

10.3.	Затвердження	умов	трудових	договорів	(контрактів),	що	укладати-
муться	з	членами	правління	ПРАТ	«Девон»,	встановлення	розміру	їх	вина-
городи.

Проект рішення: затвердити умови трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами правління ПРАТ «Девон».

10.4.	Про	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	
(контрактів)	з	членами	правління	ПРАТ	«Девон».

Проект рішення: Уповноважити голову Наглядової ради ПРАТ «Девон» 
Галустяна Г.Р. підписати трудові договори (контракти) з членами прав-
ління ПРАТ «Девон».

11.	Про	реструктуризацію	кредитної	заборгованості	ПРАТ	«Девон».
Проект рішення: Прийняти інформацію про реструктуризацію кре-

дитної заборгованості ПРАТ «Девон» до відома.
12.	Про	перспективні	напрямки	розвитку	товариства	на	період	2018	–	

2019	роки.
Проект рішення: 1. Прийняти інформацію про перспективні напрямки 

розвитку товариства на період 2018 – 2019 років до відома. 2. Надати 
правлінню товариства повноваження на укладення договорів та здійснен-
ня правочинів, що необхідні для забезпечення організаційно – правових 
основ розвитку товариства на період 2018 – 2019 років.

13.	Про	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	проведення	оцінки	
вартості	 та	 процедури	дью-дилидженс	ПРАТ	«Девон»	 за	дорученням	
АТ	«ПГНіГ».

Проект рішення: Загальні збори ПРАТ «Девон» висловлюють згоду на 
проведення зовнішньою фірмою оцінки вартості Товариства та процеду-
ри дью-дилидженс ПРАТ «Девон» за дорученням акціонера АТ «ПГНіГ».

Адреса	власного	веб-сайту:	http://emitent.tetra-studio.com.ua/dewon
Акціонери	мають	можливість	ознайомитися	з	документами,	що	стосу-

ються	загальних	зборів,	у	робочий	час	з	10.00	до	17.00	год.	щоденно	(крім	
вихідних	та	святкових	днів)	до	25.04.2018	р.	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Мос-
ковська,	43/11,	1-й	поверх,	оф.1,	ПРАТ	«ДЕВОН»,	а	в	день	проведення	за-
гальних	зборів	–	на	місці	їх	проведення.	Відповідальна	за	надання	докумен-
тів	–	начальник	відділу	кадрів	–	Шпота	О.С.

Пропозиції	 акціонерів	 щодо	 порядку	 денного	 приймаються	 до	
05.04.2018	р.	включно	в	письмовому	вигляді	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Мос-
ковська,	43/11,	офіс	1,	ПРАТ	«ДЕВОН».

Акціонери	користуються	правами	щодо	ознайомлення	із	документами	
та	внесенням	пропозицій	до	порядку	денного	річних	загальних	зборів	акціо-
нерів,	передбаченими	ст.36	та	ст.	38	ЗУ	«Про	акціонерні	товариства».

Голова правління  Анджей дизманьскі 
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ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТУРБІВСЬКИй КАОЛІНОВИй ЗАВОд»
ПОВІдОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ «Турбівський 
каоліновий завод» 

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

«Турбівський	каоліновий	завод»
2.Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ

05474145

3.	Місцезнаходження	 22513	Вiнницька	область,	Липовецький	
район,	смт.	Турбiв,	вул.	Миру,	77

4.Міжміський	код,	телефон	та	
факс	

(04358)	4-12-52,	4-13-94

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

tkz.com.ua

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

2. Текст повідомлення: 
Загальними	зборами	акціонерів	ПрАТ	«Турбівський	каоліновий	завод	«,	

що	відбулись	12.04.2018	р.,	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	
згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	
протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення

Було	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	таких	
значних	правочинів:

-	направлених	на	придбання	Товариством	оборотних	засобів,	включа-
ючи	товари,	сировину,	паливо,	матеріали,	енергоресурси,	тару	та	інше	
майно	на	граничну	сукупну	вартість	30000,0	тис.грн,	що	становить	140,2%	
до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності

-	направлених	на	придбання	Товариством	основних	засобів,	нематері-
альних	активів,	інших	необоротних	матеріальних	активів	на	граничну	су-
купну	вартість	40000,0	тис.грн,	що	становить	186,96%	до	вартості	активів	
Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	направлених	на	реалізацію	Товариством	виробленої	продукції.	на	
граничну	сукупну	вартість	50000,0	тис.грн,	що	становить	233,7%	до	вар-
тості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	щодо	дослідження,	розробки	кар»єрів	корисних	копалин,	з	реконструк-
ції	та	модернізації	виробництва,	з	будівництва	виробничих,	обслуговуючих	
та	нежитлових	приміщень	на	граничну	сукупну	вартість	70000,0	тис.грн,	
що	становить	327,2%	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	
річної	фінансової	звітності

-	направлених	на	здійснення	оренди	та	суборенди	приміщень	на	гра-
ничну	сукупну	вартість	70000,0	тис.грн,	що	становить	327,2%	до	вартості	
активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	щодо	поворотної	фінансової	допомоги	на	граничну	сукупну	вартість	
70000,0	тис.грн,	що	становить	327,2%	до	вартості	активів	Товариства	за	
даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	направлених	на	отримання	кредитних	ресурсів	на	граничну	сукупну	
вартість	300000,0	тис.грн,	що	становить	1402,2%	до	вартості	активів	Това-
риства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	направлених	на	передачу	майна	під	заставу	на	граничну	сукупну	
вартість	6000,0	тис.грн,	що	становить	28,0%	до	вартості	активів	Товариства	
за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

Гранична	сукупність	вартості	правочинів	становить	636000,0	тис.грн.	
Вартість	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	–	21394,4	тис.грн.	Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	
правочинів	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фі-
нансової	звітності	–	2972,7	%.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій,	відпо-
відно	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	
складеного	станом	на	24	годину	05.04.2018	року	-	5436	шт.	Кількість	голо-
суючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	3614	шт.	
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення	-	
3614	шт.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	
рішення	–	0	шт

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

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

директор __________ Пужанський Валентин Владиславович 

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

i. Загальні відомості
1.Повне	 найменування	 емітента:	 ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО АКЦiОНЕРНИй КОМЕРЦiйНИй БАНК 
«iНдУСТРiАЛБАНК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	13857564
3.	Місцезнаходження:	01133,	мiсто	Київ,	 вулиця	Генерала	Алмазова,	

будинок	18/7
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	206-98-34	(044)	290-89-70
5.	Електронна	поштова	адреса:	reception@industrialbank.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.industrialbank.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	

належить:	 10	 і	 більше	 відсотків	 простих	 акцій	 акціонерного	 товариства	
(крім	 публічного	 акціонерного	 товариства);	 5	 і	 більше	 відсотків	 простих	
акцій	публічного	акціонерного	товариства

ii. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	АКЦIОНЕРНИЙ	КОМЕРЦIЙНИЙ	

БАНК	 «IНДУСТРIАЛБАНК»	 (далi	 -	 Банк)	 на	 пiдставi	 Реєстру	 власникiв	
iменних	 цiнних	 паперiв	 АКБ	 «IНДУСТРIАЛБАНК»	 станом	 на	 24	 годину	 
05	 квiтня	 2018	 року,	 отриманого	 вiд	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	
«Нацiональний	депозитарiй	України»	10	квiтня	2018	року,	повiдомляє	про	
зменшення	частки	«фiзичної	особи»	у	статутному	капiталi	Банку	з	48,3457	
вiдсотка	до	34,3049	вiдсотка	вiд	загальної	кiлькостi	акцiй	Банку.	При	цьому,	
частка	 «фiзичної	 особи»	 вiд	 загальної	 кiлькостi	 голосуючих	 акцiй	 Банку	
зменшилась	 з	 48,9385	 вiдсотка	 до	 35,1321	 вiдсотка.	 Зменшення	 частки	
«фiзичної	 особи»	 у	 статутному	 капiталi	 Банку	 сталось	 у	 зв’язку	 зi	
збiльшенням	статутного	капiталу	Банку,	що	пов’язане	з	реорганiзацiєю	АБ	
«ЕКСПРЕС-БАНК»	шляхом	приєднання	до	АКБ	«IНДУСТРIАЛБАНК».

ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	АКЦIОНЕРНИЙ	КОМЕРЦIЙНИЙ	
БАНК	«IНДУСТРIАЛБАНК»	(далi	-	Банк)	на	пiдставi	Реєстру	власникiв	iменних	
цiнних	паперiв	АКБ	«IНДУСТРIАЛБАНК»	станом	на	24	годину	05	квiтня	2018	
року,	 отриманого	 вiд	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	 «Нацiональний	
депозитарiй	України»	10	квiтня	2018	року,	повiдомляє	про	збiльшення	частки	
Товариства	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«ЕКСПРЕСIНВЕСТ»	у	статутному	
капiталi	Банку	з	0	вiдсотка	до	22,9563	вiдсотка	вiд	загальної	кiлькостi	акцiй	
Банку.	При	цьому,	частка	ТОВ	«ЕКСПРЕСIНВЕСТ»	вiд	загальнiй	кiлькостi	го-
лосуючих	акцiй	Банку	збiльшилась	з	0	вiдсотка	до	23,5098	вiдсотка.	Товари-
ство	 з	 обмеженою	 вiдповiдальнiстю	 «ЕКСПРЕСIНВЕСТ»	 код	 ЄДРПОУ-	
35183480;	 мiсцезнаходження:69035	 Україна	 Запорiзька	область,	 мiсто	
Запорiжжя,	 вулиця	 Сорок	 рокiв	 Радянської	 України,	 буд.82А.	 Збiльшення	
частки	ТОВ	«ЕКСПРЕСIНВЕСТ»	у	статутному	капiталi	Банку	сталось	у	зв’язку	
зi	збiльшенням	статутного	капiталу	Банку,	що	пов’язане	з	реорганiзацiєю	АБ	
«ЕКСПРЕС-БАНК»	шляхом	приєднання	до	АКБ	«IНДУСТРIАЛБАНК».

ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	АКЦIОНЕРНИЙ	КОМЕРЦIЙНИЙ	
БАНК	«IНДУСТРIАЛБАНК»	(далi	-	Банк)	на	пiдставi	Реєстру	власникiв	iменних	
цiнних	паперiв	АКБ	«IНДУСТРIАЛБАНК»	станом	на	24	годину	05	квiтня	2018	
року,	 отриманого	 вiд	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	 «Нацiональний	
депозитарiй	України»	10	квiтня	2018	року,	повiдомляє	про	зменшення	частки	
Страхового	товариства	з	додатковою	вiдповiдальнiстю	«Захiд-Резерв»	у	ста-
тутному	капiталi	Банку	з	17,1884	вiдсотка	до	12,5419	вiдсотка	вiд	загальної	
кiлькостi	акцiй	Банку.	При	цьому,	частка	СТзДВ	«Захiд-Резерв»	вiд	загальної	
кiлькостi	голосуючих	акцiй	Банку	зменшилась	з	17,3991	вiдсотка	до	12,8443	
вiдсотка.	 Страхове	 товариство	 з	 додатковою	 вiдповiдальнiстю	 «Захiд-
Резерв»	код	ЄДРПОУ-	13647967;	мiсцезнаходження:	78200,	Україна,	Iвано-
Франкiвська	обл.,	м.Коломия,	вул.С.Петлюри,	13.Зменшення	частки	СТзДВ	
«Захiд-Резерв»	у	статутному	капiталi	Банку	сталось	у	зв’язку	зi	збiльшенням	
статутного	 капiталу	 Банку,	що	 пов’язане	 з	 реорганiзацiєю	 АБ	 «ЕКСПРЕС-
БАНК»	шляхом	приєднання	до	АКБ	«IНДУСТРIАЛБАНК».

ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	АКЦIОНЕРНИЙ	КОМЕРЦIЙНИЙ	
БАНК	«IНДУСТРIАЛБАНК»	(далi	-	Банк)	на	пiдставi	Реєстру	власникiв	iменних	
цiнних	паперiв	АКБ	«IНДУСТРIАЛБАНК»	станом	на	24	годину	05	квiтня	2018	
року,	 отриманого	 вiд	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	 «Нацiональний	
депозитарiй	України»	10	квiтня	2018	року,	повiдомляє	про	зменшення	частки	
Публiчного	акцiонерного	товариства	«Укртранснафта»	у	статутному	капiталi	
Банку	з	5,0330	вiдсотка	до	3,5713	вiдсотка	вiд	загальної	кiлькостi	акцiй	Банку.	
При	цьому,	частка	ПАТ	«Укртранснафта»	вiд	загальної	кiлькостi	 голосуючих	
акцiй	 Банку	 зменшилася	 з	 5,0947	 вiдсотка	 до	 3,6574	 вiдсотка.	 Публiчне	
акцiонерне	 товариство	 «Укртранснафта»	 код	 ЄДРПОУ	 -	 31570412;	
мiсцезнаходження:	 Україна,	 01010,	м.Київ,	 вул.Московська,	 буд.	 32/2.	 Змен-
шення	частки	ПАТ	«Укртранснафта»	 у	 статутному	 капiталi	Банку	 сталось	 у	
зв’язку	зi	збiльшенням	статутного	капiталу	Банку,	що	пов’язане	з	реорганiзацiєю	
АБ	«ЕКСПРЕС-БАНК»	шляхом	приєднання	до	АКБ	«IНДУСТРIАЛБАНК».

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

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

2.	Найменування	посади	Голова	Правлiння	Букрєєв	Михайло	Юрiйович	
11.04.2018
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ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВОЛТЕКС-МЕЛАНж»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств

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

Приватне	акцiонерне	товариство	
«Волтекс-Меланж»,	
30006829,Волинська	,	43023,	м.Луцьк,	
вул.	Карбишева	2	(0332)	786040,

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

12.04.2018

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

voltex-melange.com

ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕдЕЛЬВiКА»

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

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

Приватне	акцiонерне	товариство	
«Едельвiка»,	20134458,	
Волинська,	43023,	м.Луцьк,	
вул.	Карбишева	2,	(0332)	786040,

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

12.04.2018

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

www.edelvika.com

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРЕКСКАВАЦІЯ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	33088925
3.	Місцезнаходження:	21022,	Вінницька	область,	місто	Вінниця,	вулиця	

Айвазовського,	буд.	26.	4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0432)53-94-92	
5.	Електронна	поштова	адреса:	exkavacia@ukrpost.ua	6.	Адреса	сторінки	в	
мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	
інформації:	http://	www.exkavacia.com	7.	Вид	особливої	інформації:	Відо-
мості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

ІІ. Текст повідомлення. 
1.	Дата	вчинення	дії:	12.04.2018	року	рішенням	Наглядової	ради	ПрАТ	

«Укрекскавація»,	на	підставі	рішення	річних	загальних	зборів	акціонерів	від	
04.04.2018	року,	встановлена	дата	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	
на	отримання	дивідендів,	порядок	та	строк	їх	виплати.	

2.	Дата	прийняття	загальними	зборами	акціонерного	товариства	рішення	
про	виплату	дивідендів:	04.04.2018	року.

3.	Дата	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	дивіден-
дів:	23.04.2018	року.

4.	Розмір	дивідендів,	що	підлягають	виплаті	відповідно	до	рішення	річних	
загальних	зборів:	266,5	грн.

5.	Строк	виплати	дивідендів:	дата	початку	виплати	дивідендів	02.05.2018	
року,	дата	закінчення	виплати	дивідендів	04.10.2018	року

6.	Спосіб	виплати	дивідендів:	в	робочі	дні	з	10	год.00	хв.	до	16	год.00	хв.	
безпосередньо	акціонерам	через	касу	Товариства	за	адресою	–	21022,	Він-
ницька	область,	місто	Вінниця,	вулиця	Айвазовського,	буд.	26,	бухгалтерія,	
або	в	безготівковій	формі	шляхом	перерахування	коштів	на	рахунок	акціо-
нера	у	строк,	що	не	перевищує	шість	місяців	з	дня	прийняття	загальними	
зборами	рішення	про	виплату	дивідендів.

7.	Порядок	виплати	дивідендів: виплата	всієї	суми	дивідендів	в	повному	
обсязі.

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

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

2.	Найменування	посади	Голова	правління	Швидкий	В.В.	12.04.2018	року.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

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

«Львiвський Елегант»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 01554278
3.	Місцезнаходження 79035,	мiсто	Львiв,	Зелена,147
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

0322700030	0322700032

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

http//www.elehant.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Голова	Наглядової	Ради	Столмов	Євген	Михайлович	(паспорт	серii	КВ	

№431652,	виданий	Личакiвським	РВ	ЛМУ	УМВСУ	у	Львiвськiй	областi	
09.06.2000	року)	звiльнений	12.04.2018	року	згiдно	з	рiшенням	прийнятим	
на	загальних	зборах	акцiонерiв	ПАТ	«Львiвський	Елегант»	(Протокол	№25	
вiд	12.04.2018	року)	у	зв»язку	iз	закiнченням	строку	повноважень.	Перебував	
на	посадi	з	06.04.2017року	(з	переобранням).

Член	Наглядової	Ради	Федишин	Мар»яна	Василiвна	(паспорт	серii	КС	
№662786	,	виданий	Франкiвським	РВ	ЛМУ	УМВСУ	у	Львiвськiй	областi	
08.10.2008	року)	звiльнена	12.04.2018	року	згiдно	з	рiшенням	прийнятим	на	
загальних	зборах	акцiонерiв	ПАТ	«Львiвський	Елегант»	(Протокол	№25	вiд	
12.04.2018	року)	у	зв»язку	iз	закiнченням	строку	повноважень.	Перебувала	
на	посадi	з	06.04.2017	року	(з	переобранням).

Член	Наглядової	Ради	Бубняк	Любов	Степанiвна	(паспорт	серiї	КВ	
№433139,	виданий	02.06.2000	року	Шевченкiвським	РВ	ЛМУ	УМВСУ	у	
Львiвськiй	областi)	звiльнена	12.04.2018	року	згiдно	з	рiшенням	прийнятим	
на	загальних	зборах	акцiонерiв	ПАТ	«Львiвський	Елегант»	(Протокол	№25	
вiд	12.04.2018	року)	у	зв»язку	iз	закiнченням	строку	повноважень.	Перебу-

вала	на	посадi	з	06.04.2017	року	(з	переобранням).
12	квiтня	2018	року	загальнi	Збори	акцiонерiв	емiтента	прийняли	рiшення	

(протокол	№25	вiд	12.04.2018	року)	у	зв»язку	з	закiнченням	строку	повно-
важень	Наглядової	Ради	емiтента,	обраної	06.04.2017	року	переобрати	з	
12.04.2018	року	строком	на	3	(три)	роки	Головою	Наглядової	Ради	емітента	
Столмова	Євгена	Михайловича	 (паспорт	 серiї	 КВ	№431652,	 виданий	
09.06.2000	року	Личакiвським	РВ	ЛМУ	УМВСУ	у	Львiвськiй	областi);	володiє	
576693	акцiями	емiтента	(19,285585%	статутного	капiталу).	Iншi	посади,	якi	
обiймав	протягом	останнiх	5	рокiв:	внутрiшнiй	аудитор	ПрАТ	КУА	«Карпати-
Iнвест»,	внутрiшнiй	аудитор	ТзОВ	«Карпати-Брок».	

Непогашеної	заборгованостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.
12	квiтня	2018	року	загальнi	Збори	акцiонерiв	емiтента	прийняли	рiшення	

(протокол	№25	вiд	12.04.2018	року)	у	зв»язку	з	закiнченням	строку	повно-
важень	Наглядової	Ради	емiтента,	обраної	06.04.2017	року	переобрати	з	
12.04.2018	року	строком	на	3	(три)	роки	Членом	Наглядової	Ради	емітента	
Федишин	Мар»яну	Василiвну	(паспорт	серiї	КС	662786,	виданий	08.10.2008	
року	Франкiвським	РВ	ЛМУ	УМВСУ	у	Львiвськiй	областi);	володiє	1	акцiєю	
емiтента	(0,000033%	статутного	капiталу).	Iншi	посади,	якi	обiймал	протягом	
останнiх	5	рокiв:	бухгалтер-економiст	ПрАТ	КУА	«Карпати-Iнвест».	

Непогашеної	заборгованостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.
12	квiтня	2018	року	загальнi	Збори	акцiонерiв	емiтента	прийняли	рiшення	

(протокол	№25	вiд	12.04.2018	року)	обрати	з	12.04.2018	року	строком	на	
3	(три)	роки	Членом	Наглядової	Ради	емiтента	Бубняк	Любов	Степанiвну	
(паспорт	серiї	КВ	№433139,	виданий	02.06.2000	року	Шевченкiвським	РВ	
ЛМУ	УМВСУ	у	Львiвськiй	областi);	володiє	10800	акцiями	емiтента	(0,361170%	
статутного	капiталу).	Iншi	посади,	якi	обiймала	протягом	останнiх	5	рокiв:	
товарозанвець	ТзОВ	«Венол-Україна».	

Непогашеної	заборгованостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Заводiн	Костянтин	Євгенович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 12.04.2018
(дата)

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВiВСЬКИй ЕЛЕГАНТ»
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ПОВІдОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента:	

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИй дІМ МЕРКУРІй» 

2.	Код	за	ЄДРПОУ	01553348
3.	Місцезнаходження	65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала 

Цвєтаєва, буд. 3/5
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(048) 722-93-24, (048) 722-93-25
5.	Електронна	поштова	адреса	01553348@pjsc.od.ua 
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	
www.tdm.pjsc.od.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	Рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента 

ii. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОРГОВИй дІМ 

МЕРКУРІй» від 12.04.2018 року прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, зокрема:

- припинено повноваження:
-	члена	наглядової	ради	Грінчука	Олександра	Миколайовича,	паспорт	

серії	КЕ	№	160424,	виданий	Центральним	РВ	ОМУ	УМВС	Украини	в	Одесь-
кій	області	21.02.1996	р.,	у	зв’язку	iз	закiнченням	строку	дiї	повноважень.	
Посадова	особа	перебувала	на	посаді	з	24.04.2017	року,	непогашеної	су-
димості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	частка	у	статутному	ка-
піталі	Товариства	0.057%	.

-	члена	наглядової	ради	Фесенко	Марії	Семенівни,	паспорт	серії	КЕ	
№	370638,	виданий	Ленінськім	РВ	УМВС	України	в	Одеській	області	
25.09.1996	р.,	у	зв’язку	iз	закiнченням	строку	дiї	повноважень.	Посадова	
особа	перебувала	на	посаді	з	24.04.2017	року,	непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	частка	у	статутному	капіталі	Това-
риства	0%	.

-	члена	наглядової	ради	Івченко	Світлани	Іванівни,	паспорт	серії	КК	
№	 019842,	 виданий	 Київським	 РВ	 УМВС	 України	 в	 Одеській	 обл.	
02.06.1998	р.,	у	зв’язку	iз	закiнченням	строку	дiї	повноважень.	Посадова	
особа	перебувала	на	посаді	з	24.04.2017	року,	непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	частка	у	статутному	капіталі	Това-
риства	0.492%.

-обрано на посаду:
-члена	наглядової	ради	Грінчука	Олександра	Миколайовича,	паспорт	

серії	КЕ	№	160424,	виданий	Центральним	РВ	ОМУ	УМВС	Украини	в	Одесь-
кій	області	21.02.1996	р.	Посадова	особа	призначена	на	на	3	роки,	про-
тягом	останніх	п'яти	років	своєї	діяльності	обіймала	посаду	Голова	нагля-
дової	ради,	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	
має,	частка	у	статутному	капіталі	Товариства	0.057%	.

-	члена	наглядової	ради	Фесенко	Марію	Семенівну,	паспорт	серії	КЕ	
№	370638,	виданий	Ленінськім	РВ	УМВС	України	в	Одеській	області	
25.09.1996	р.	Посадова	особа	призначена	призначена	на	на	3	роки,	про-
тягом	останніх	п'яти	років	своєї	діяльності	обіймала	посаду	член	наглядо-
вої	ради,	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	
частка	у	статутному	капіталі	Товариства	0%	.

-	 члена	 наглядової	 ради	 Кушнір	 Наталю	Олексіївну,	 паспорт	 КМ	
№	510846,	виданий	Хаджибеївським	ВМ	Суворовського	РВ	ОМУ	ГУМВС	
України	в	Одеській	обл.	від	17.12.2007	р.	Посадова	особа	призначена	на	
3	роки,	протягом	останніх	п'яти	років	своєї	діяльності	обіймала	посаду	член	
правління,	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	
частка	у	статутному	капіталі	Товариства	0%	.

Протоколом засідання наглядової ради ПАТ «ТОРГОВИй дІМ МЕР-
КУРІй» від 12.04.2018 року

-припинено	повноваження члена	правління	Кушнір	Наталі	Олексіївни	
(паспорт	КМ	№	510846,	виданий	Хаджибеївським	ВМ	Суворовського	РВ	
ОМУ	ГУМВС	України	в	Одеській	обл.	від	17.12.2007	р.,	у	зв’язку	переоб-
ранням.	Посадова	особа	перебувала	на	посаді	з	24.04.2017	року,	непога-
шеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	частка	у	статут-
ному	капіталі	Товариства	0%.

-призначено	на	посаду	Голови	Наглядової	ради	ради	Грінчука	Олексан-
дра	Миколайовича,	паспорт	серії	КЕ	№	160424,	виданий	Центральним	РВ	
ОМУ	УМВС	Украини	в	Одеській	області	21.02.1996	р	.Посадова	особа	при-
значена	на	3	роки.

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

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

Голова	правління 	_________	
М.П.	(підпис)

М.С.	Грінчук	
(ініціали	та	прізвище	
керівника)	13.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«жИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНiЗОВАНА КОЛОНА №6»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1.	Повне	найменування	емітента	Приватне	акцiонерне	товариство	
«Житомирська	пересувна	механiзована	колона	№6»,	ідентифікаційний	код	
юридичної	 особи	 00310692,	 місцезнаходження	 10025,	 м.Житомир	
вул.	Вiтрука,	буд.4-а,	міжміський	код	і	телефон	емітента	(0412)	331080.

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії	13.04.2018	р.

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	
річну	інформацію	www.ztpmk6.ho.ua.

4.	Найменування	аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансо-
вої	звітності	Приватне	підприємство	«Аудиторська	фірма	«Екаунт»,	іден-
тифікаційний	код	юридичної	особи	31133478.

5.	Інформація	про	загальні	збори:	Черговi	загальнi	збори	акцiонерiв	були	
проведені	25.04.2017	р.	

Перелік	питань,	що	розглядалися	на	загальних	зборах:	
1.Про	обрання	Лiчильної	комiсiї,	Голови	та	секретаря	зборiв.	
2.Про	визначення	порядку	засвiдчення	бюлетенiв	для	голосування.	
3.Звiт	директора	товариства	про	результати	фiнансово-господарської	

дiяльностi	ПрАТ	у	2016	роцi	та	основнi	напрямки	дiяльностi	на	2017	рiк.	
4.Затвердження	рiчного	звiту	товариства.	
5.Звiт	Наглядової	ради.	
6.Звiт	Ревiзора.	
7.	Затвердження	рiчного	звiту	ревiзора	про	результати	фiнансово-

господарської	дiяльностi	у	2016	роцi.	
8.Розподiл	прибутку	i	збиткiв	товариства,	вирiшення	питання	щодо	ви-

плати	дивiдендiв.	
9.Затвердження	 змiн	 до	Статуту	 ПрАТ	 «Житомирська	 пересувна	

механiзована	колона	№	6»	шляхом	викладення	в	новiй	редакцiї.	Особи,	
що	подавали	пропозиції	до	переліку	питань	порядку	денного	зборів,	від-
сутні.	Результати	розгляду	питань	порядку	денного:	з	усіх	питань,	що	роз-
глядалися	на	загальних	зборах	акціонерів,	були	прийняті	рішення.

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

Директор	_____________Янчук	Анатолiй	Антонович

ПОВІдОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ «ТИВРІВСЬКЕ АТП - 10543»
Загальні відомості:

1.	Повне	найменування	емітента Приватне	акціонерне	товариство	
«ТИВРІВСЬКЕ	АТП	-	10543»

2.Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ

13335908

3.	Місцезнаходження	 23300	Вінницька	обл.,	Тиврівський	
район,	смт.	Тиврів,	 
вул.	Тиверська,	79.

4.Міжміський	код,	телефон	та	факс	 (04355)21241,	(04355)21241
5.	Електронна	поштова	адреса	 agro-etalon@yandex.ru	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтер-
нет,	яка	додатково	використовуєть-
ся	емітентом	для	розкриття	інфор-
мації

atp10543.com.ua	

7.Вид	особливої	інформації Відомості	про	виплату	дивідендів

1. Текст повідомлення: 
Згальними	зборами	акціонерів	ПрАТ	«ТИВРІВСЬКЕ	АТП	-	10543»,	що	

відбулись	12.04.2018	р.,	прийнято	рішення	про	виплату	дивідендів.	
Було	прийнято	рішення:	виплатити	дивіденди	за	простими	іменними	

акціями	Товариства	з	нерозподіленого	прибутку	за	результатами	діяльнос-
ті	Товариства	в	2015	році,	в	розмірі	1399680	грн	00	коп.,	що	становить	6	грн.	
48	коп.	на	1	просту	акцію	Товариства	та	затверджено	спосіб	їх	виплати	
такий,	як	виплата	безпосередньо	акціонерам.

Рішенням	Наглядової	ради	ПрАТ	«ТИВРІВСЬКЕ	АТП	-	10543»	від	
12.04.2018	р. затверджено	дату	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	
на	отримання	дивідендів,	порядок	та	строк	їх	виплати:

- датою	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	диві-
дендів	є	04.05.2018	р.

- строк	виплати	дивідендів:	з	17.05.2018	р.	до	17.07.2018	р.	включно
- порядок	виплати	:	виплата	всієї	суми	дивідендів	в	повному	обсязі	всім	

особам,	що	мають	право	на	отримання	дивідендів
2. Підпис:	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інфор-

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

Директор	__________	Василевський	Едуард	Iванович						/	підпис	МП	/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

i. Загальні відомості 
1.	Повне	найменування	емітента	

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «КИїВОБЛГАЗ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	20578072
3.	Місцезнаходження	08150	Київська	обл.,	м.	Боярка,	Шевченка,	178
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	04598-3-52-52	0-44-205-53-66
5.	Електронна	поштова	адреса	maiia.reva@kvgas.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	длярозкриття	інформації	kv.104.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення	

Зміна	складу	посадових	осіб	емітента
ii. Текст повідомлення 

Відповідно	до	рішення	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Київоблгаз»,	
протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	припинені	повноваження	Девід	Ентоні	Хо-
вард	Браун	(фізична	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	
представника	акціонера	ПЕСНЕРО	ІНВЕСТМЕНТС	ЛІМІТЕД	(НЕ	294764),	
який	займав	посаду	Голови	Наглядової	ради.	Повноваження	припинені	з	
01.05.2018р.	у	звязку	з	закінченням	строку	повноважень	

Не	володiє	часткою	в	статутному	капіталі	Товариства.	Не	володiє	пакетом	
акцій	емітента

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

перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	12.04.2017,	на	посадi	Голо-
ви	Наглядової	ради	з	21.04.2017	року.

Відповідно	до	рішення	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Київоблгаз»,	
протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	припинені	повноваження	Мількевича	Ві-
талія	Павловича	(фізична	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних),	представника	акціонера	СОЛЬВОТОРЕ	ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ	ЛІМІТЕД	
(НЕ	290927),	який	займав	посаду	Члена	Наглядової	ради.	Повноваження	
припинені	з	01.05.2018р.	у	зв’язку	з	закінченням	строку	повноважень	

Не	володiє	часткою	в	статутному	капіталі	Товариства.	Не	володiє	пакетом	
акцій	емітента

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

перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	12.04.2017.
Відповідно	до	рішення	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Київоблгаз»,	

протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	припинені	повноваження	Шульги	Олексан-
дра	Миколайовича	(фізична	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних),	який	займав	посаду	Члена	Наглядової	ради.	Повноваження	при-
пинені	з	01.05.2018р.	у	зв’язку	з	закінченням	строку	повноважень	

Не	володiє	часткою	в	статутному	капіталі	Товариства.	Не	володiє	пакетом	
акцій	емітента

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

перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	12.04.2017.
Відповідно	до	рішення	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Київоблгаз»,	

протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	припинені	повноваження	Ушанова	Іллі	
Юрійовича	(фізична	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	
представника	акціонера	ОЛУБЕРА	ВЕНЧЕРС	ЛІМІТЕД	(НЕ	291552),	який	
займав	 посаду	 Члена	 Наглядової	 ради.	 Повноваження	 припинені	 з	
01.05.2018р.	у	зв’язку	з	закінченням	строку	повноважень	

Не	володiє	часткою	в	статутному	капіталі	Товариства.	Не	володiє	пакетом	
акцій	емітента

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

перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	12.04.2017.
Відповідно	до	рішення	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Київоблгаз»,	

протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	припинені	повноваження	Іан	Бьорд	(фізич-
на	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	представника	ак-
ціонера	ПЕСНЕРО	ІНВЕСТМЕНТС	ЛІМІТЕД	(НЕ	294764),	який	займав	по-

саду	Члена	Наглядової	ради.	Повноваження	припинені	з	01.05.2018р.	у	
зв’язку	з	закінченням	строку	повноважень	

Не	володiє	часткою	в	статутному	капіталі	Товариства.	Не	володiє	пакетом	
акцій	емітента

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

перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	12.04.2017.
Рішенням	загальних	зборів	акціонерів,	протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	

Шульга	Олександр	Миколайович	(представник	акціонера	ПАТ	«Національна	
акціонерна	компанія	«Нафтогаз	України»,	20077720)	обраний	на	посаду	Член	
Наглядової	ради	з	01.05.2017	р.	Рішення	про	обрання	прийнято	на	підставі	
результатів	голосування	з	14	пункту	порядку	денного	загальних	зборів	«Про	
обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства»	Часткою	в	статутному	капіта-
лі	ПАТ	«Київоблгаз»	не	володіє.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	пас-
портних	данних.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Строк,	на	який	призначено	особу:	до	наступних	загальних	зборів	
Товариства.	Посадова	особа	протягом	останнiх	п»яти	рокiв	перебувала	на	
посадi	начальника	вiддiлу	Департаменту	майнових	та	корпоративних	вiдносин	
ПАТ	«Національна	акціонерна	компанія	«Нафтогаз	України»,

Рішенням	загальних	зборів	акціонерів,	протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	Іан	
Бьорд	(представник	акціонера	ПЕСНЕРО	ІНВЕСТМЕНТС	ЛІМІТЕД,	HE	294764)	
обраний	на	посаду	Член	Наглядової	ради	з	01.05.2018	р.	Рішення	про	обрання	
прийнято	на	підставі	результатів	голосування	з	14	пункту	порядку	денного	за-
гальних	зборів	«Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства».	Часткою	в	
статутному	капіталі	ПАТ	«Київоблгаз»	не	володіє.	Особа	не	надала	згоди	на	
розкриття	паспортних	данних	та	iнформацiї	про	стаж	роботи	протягом	останнiх	
п’яти	рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Строк,	на	який	призначено	особу:	до	наступних	загальних	зборів	Товариства.

Рішенням	загальних	зборів	акціонерів,	протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	Девід	
Ентоні	Ховард	Браун	(представник	акціонера	ПЕСНЕРО	ІНВЕСТМЕНТС	ЛІМІТЕД,	
HE	294764)	обраний	на	посаду	Член	Наглядової	ради	з	01.05.2018р.	Рішення	
про	обрання	прийнято	на	підставі	результатів	голосування	з	14	пункту	порядку	
денного	загальних	зборів	«Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства».
Часткою	в	статутному	капіталі	ПАТ	«Київоблгаз»	не	володіє.	Особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	данних	та	iнформацiї	про	стаж	роботи	протягом	
останнiх	п’яти	рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Строк,	на	який	призначено	особу:	до	наступних	загальних	зборів	Товари-
ства.

Рішенням	загальних	зборів	акціонерів,	протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	Уша-
нов	Ілля	Юрійович	(представник	акціонера	ОЛУБЕРА	ВЕНЧЕРС	ЛІМІТЕД,	HE	
291552)	обраний	на	посаду	Член	Наглядової	ради	з	01.05.2018	р.	Рішення	про	
обрання	прийнято	на	підставі	результатів	голосування	з	14	пункту	порядку	ден-
ного	загальних	зборів	«Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства».	Част-
кою	в	статутному	капіталі	ПАТ	«Київоблгаз»	не	володіє.	Особа	не	надала	згоди	
на	розкриття	паспортних	данних	та	iнформацiї	про	стаж	роботи	протягом	останнiх	
п’яти	рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	
на	який	призначено	особу:	до	наступних	загальних	зборів	Товариства.

Рішенням	загальних	зборів	акціонерів,	протокол	№23	від	11.04.2018	р.,	Міль-
кевич	Віталій	Павлович	(представник	акціонера	СОЛЬВОТОРЕ	ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ	
ЛІМІТЕД,	HE	290927)	обраний	на	посаду	Член	Наглядової	ради	з	01.05.2018	р.	
Рішення	про	обрання	прийнято	на	підставі	результатів	голосування	з	14	пункту	
порядку	денного	загальних	зборів	«Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Това-
риства».Часткою	в	статутному	капіталі	ПАТ	«Київоблгаз»	не	володіє.	Особа	не	
надала	згоди	на	розкриття	паспортних	данних	та	iнформацiї	про	стаж	роботи	
протягом	останнiх	п’яти	рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає.	Строк,	на	який	призначено	особу:	до	наступних	загальних	зборів	
Товариства.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
В.о.	голови	правління Кишкар	П.О.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШЕПЕТiВСЬКИй ЦУКРОВИй КОМБiНАТ»

Річна інформація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1.	Повне	найменування	емітента	-	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИ-

СТВО	 «ШЕПЕТIВСЬКИЙ	 ЦУКРОВИЙ	 КОМБIНАТ»,	 код	 за	 ЄДРПОУ	 -	
00373391,	 місцезнаходження:	 вул.	 Старокостянтинiвське	 шосе,	 31,	
м.	Шепетiвка,	Шепетiвський	р-н,	Хмельницька	область,	30403,	Україна,	між-
міський	код	та	телефон	емітента:	+38	(03840)	4-10-44.

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії:	16.04.2018р.

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	sck.com.ua	Директор	Смілянець	В.П.	підтверджує	достовірність	
інформації,	що	міститься	у	повідомленні.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ШЕПЕТiВСЬКИй ЦУКРОВИй КОМБiНАТ»



№72, 16 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ «ТИВРІВСЬКЕ АТП - 10543»
1. Загальні відомості:

1.	Повне	найменування	емітента Приватне	акціонерне	товариство	
«ТИВРІВСЬКЕ	АТП	-	10543»

2.Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ

13335908

3.	Місцезнаходження	 23300	Вінницька	обл.,	Тиврівський	
район,	смт.	Тиврів,	вул.	Тиверська,	79.

4.Міжміський	код,	телефон	та	
факс	

(04355)21241,	(04355)21241

5.	Електронна	поштова	адреса	 agro-etalon@yandex.ru	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації

atp10543.com.ua	

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

2. Текст повідомлення: 
Загальними	зборами	акціонерів	ПрАТ	«ТИВРІВСЬКЕ	АТП	-	10543»,	що	

відбулись	12.04.2018	р.,	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	
на	вчинення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	про-
тягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення

Було	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	таких	
значних	правочинів:

-	направлених	на	реалізацію	послуг,	щодо	надання	нерухомого	майна	
Товариства	в	оренду	на	граничну	сукупну	вартість	2500,0	тис.грн,	що	ста-
новить	58,1%	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	
фінансової	звітності

-	направлених	на	реалізацію	послуг,	щодо	перевезень	пасажирів	авто-
бусами	та	грузових	перевезень.	на	граничну	сукупну	вартість	4000,0	тис.	грн,	
що	становить	92,9%	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	
річної	фінансової	звітності

-	направлених	на	придбання	Товариством	оборотних	засобів	для	здій-
снення	діяльності,	включаючи	товари,	ПММ,	матеріали,	з/частини,	шини,	
енергоресурси,	 інше	 майно	 тощо	 на	 граничну	 сукупну	 вартість	
3200,0	тис.	грн,	що	становить	74,3%	до	вартості	активів	Товариства	за	
даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	направлених	на	відчуження	майна	Товариства	на	граничну	сукупну	
вартість	3500,0	тис.грн,	що	становить	81,3%	до	вартості	активів	Товариства	
за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

Гранична	сукупність	вартості	правочинів	становить	13200,0	тис.грн.	
Вартість	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	4304,9	тис.грн.	Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	право-
чинів	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	–	306,6	%.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій,	відповідно	пере-
ліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	складеного	
станом	на	24	годину	05.04.2018	року	-	212912	шт.	Кількість	голосуючих	
акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	212912	шт.	Кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення	-	212912	шт.	
Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення	–	
0	шт

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

Директор	__________	Василевський	Едуард	Iванович						/	підпис	МП	/

ПОВІдОМЛЕННЯ
про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів

дО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

код	ЄДРПОУ	05761614
місцезнаходження:	Україна,	84610,	Донецька	область,	м.	Горлівка,	

вул.	Горлівської	дивізії,	10
(надалі	також	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	або	Товариство).

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	повідо-
мляє	про	те,	що	за	пропозицією	акціонера,	який	є	власником	більше	5	від-
сотків	голосуючих	акцій	Товариства,	до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»,	проведення	
яких	призначено	на	27 квітня 2018 року о	13	год.	00	хв.	за	місцевим	часом	
за	адресою:	Україна,	33017,	Рівненська	область,	місто	Рівне,	м.	Рівне-17,	
корпус	111,	заводоуправління	ПрАТ	«РІВНЕАЗОТ»,	1-й	поверх,	актова	зала	
№	1,	внесені зміни шляхом включення нового питання, а саме: 

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значного правочину (значних правочи-
нів).

та внесено проект рішення із запропонованого питання.
Таким	чином	порядок денний (перелік питань, що виносяться на 

голосування)	річних	Загальних	зборів	акціонерів	ПРИВАТНОГО	АКЦІО-
НЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»,	проведення	яких	призна-
чено	на	27	квітня	2018	року,	є	наступним:

1.	Про	передачу	повноважень	лічильної	комісії	річних	Загальних	зборів	
акціонерів	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	Товариству	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«УПР-ФІНАНС»,	що	здійснює	депозитарну	діяльність	депози-
тарної	установи,	схвалення	договору	з	ним.

2.	Звіт	Правління	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	про	результати	роботи	в	
2017	році.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління.

3.	Звіт	Наглядової	ради	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	за	2017	рік.	Прий-
няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.

4.	Звіт	Ревізійної	комісії	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	за	2017	рік.	Висно-
вок	Ревізійної	комісії	за	підсумками	перевірки	фінансово-господарської	
діяльності	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	та	висновку	Ревізійної	комісії.

5.	Затвердження	річного	звіту	Дочірнього	підприємства	«КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНИЙ	КОМЕРЦІЙНИЙ	ЦЕНТР»	ВІДКРИТОГО	АКЦІОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	за	2017	рік.

6.	Затвердження	річного	звіту	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	за	2017	рік.
7.	 Розподіл	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 за	 підсумками	 роботи	

ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	у	2017	році.
8. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
10.	Прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	значного	правочину	(значних	правочинів).
Інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	

до	 проекту	 порядку	 денного	 річних	 Загальних	 зборів	 акціонерів	
ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»,	а	також	інформація,	зазначена	в	части-
ні	четвертій	статті	35	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»,	
розміщена	 на	 власному	 веб-сайті	 Товариства	 за	 адресою:	
http://stirol.ostchem.com.

Наглядова Рада ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИй БАНК «ПІВдЕННИй»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИй БАНК «ПІВ-

дЕННИй»
2.	КОД	за	ЄДРПОУ
20953647
3.	Місцезнаходження
65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс
(048)-757-92-28, (048)-757-92-22
5.	Електронна	адреса
olga.sapega@pivdenny.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації
http://www.bank.com.ua/
7.	Вид	особливої	інформації
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше від-

сотків простих акцій публічного акціонерного товариства
ii. Текст повідомлення

19.03.2018р.	емітент	отримав	інформацію	від	особи,	яка	здійснює	облік	
права	власності	на	акції	емітента	у	депозитарній	системі	України,	про	збіль-
шення	частки	акціонера	ФІЗИЧНА	ОСОБА	1	у	загальній	кількості	акцій	з	
17,2943%	до	18,5443%,	у	тому	числі	у	загальній	кількості	голосуючих	акцій	
з	17,2943%	до	18,5443%,	що	відбулося	в	результаті	придбання	акцій	на	
вторинному	ринку.

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

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

Голова	Правління	Акціонерного	банку	«Південний»
Ванецьянц	А.Ю.

13.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"НОСiВСЬКЕ 
ХЛiБОПРИйМАЛЬНЕ 
ПiдПРИЄМСТВО"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00957838
3.	Місцезнаходження 17100,	м.	Носiвка,	вул.	Київська,	9
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 097	7832448	(04642)	21473
5.	Електронна	поштова	адреса nos_khp@emitent.org.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

nos_khp.emitent.org.ua

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

ii. Текст повідомлення
10.04.2018	ПрАТ	«Носiвське	ХПП»,	код	за	ЄДРПОУ	00957838	(далi	–	Това-

риства)	отримало	вiд	ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВIДПОВIДАЛЬ	НIСТЮ	
«КОМПАНIЯ	З	УПРАВЛIННЯ	АКТИВАМИ	«ПАЛЛАДIУМ	КАПIТАЛ»,	код	за	
ЄДРПОУ	39134704,	що	дiє	вiд	власного	 iменi,	в	 iнтересах	та	за	рахунок	
активiвЗАКРИТОГО	НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО	ВЕНЧУРНОГО	ПАЙОВОГО	
IНВЕСТИЦIЙНОГО	ФОНДУ	«АПТ	IНВЕСТ»,	реєстрацiйний	код	за	ЄДРIСI	
23300490,	мiсцезнаходження:	03038,	м.	Київ	вул.	Миколи	Грiнченка,будинок	4,	
виписку	з	рахунку	у	цiнних	паперiв	та	згiдно	повiдомлення	отриманого	10.04.2018	
року	вiд	Нацiонального	Депозитарiю	України	про	завершення	виконання	про-
цедур,	повязаних	зобовязовим	продажем	простих	акцiй	Товариства,	на	вимогу	
особи,	яка	є	власником	домiнуючого	контролього	пакета	акцiй,	вiдповiдно	до	
статтi	65.2	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».

Згiдно	з	зазначеним	повiдомленням	вiдбулося	збiльшення	у	Товариствi	
вiдсоткiв	до	100%	власника	акцiй,	 яким	належить	10	 i	 бiльше	вiдсоткiв	
акцiйТовариства,	у	зв'язку	з	чим	пакет	власника	акцiй,	що	належить	ЗНВПIФ	
«АПТ	IНВЕСТ»	збiльшився	та	становить	10	i	бiльше	вiдсоткiв	простих	акцiй	
Товариства.

Розмiр	частки,	що	належить	ЗНВПIФ	«АПТ	IНВЕСТ»	в	загальнiй	кiлькостi	
акцiй:

-	до	змiн	становив	98,4153	%;	-	пiсля	змiн	становить	100,0000	%
Розмiр	частки,	що	належить	ЗНВПIФ	«АПТ	IНВЕСТ»	в	загальнiй	кiлькостi	

голосуючих	акцiй	Товариства	до	змiн	i	пiсля	змiни	розмiру	пакета	акцiй	
Товариству	Становить	100	%,	до	змiн	98,4153%

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 Федорина	Олександр	Миколайович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 11.04.2018

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 «АСНОВА 
ХОЛдИНГ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	32252776
3.	Місцезнаходження	03115,	Київ,	Краснова,	27
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	044	452	98	86	044	452	98	86
5.	Електронна	поштова	адреса	steblyanko.i@asnova.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	
7.	Вид	особливої	інформації	Відомості	про	прийняття	рішення	про	ви-

плату	дивідендів
ii. Текст повідомлення

Загальними	зборами	ПрАТ	«АСНОВА	ХОЛДИНГ»,	що	вiдбулися	27	бе-
резня	2018	року,	по	сьомому	питанню	порядку	денного	«Затвердження	
розподiлу	прибутку	i	збиткiв	(покриття	збиткiв)	Товариства	за	2017	рiк.	
Прий	няття	рiшення	про	виплату	дивiдендiв	та	затвердження	розмiру	рiчних	
дивiдендiв,	порядку	та	строкiв	їх	виплати»	(рiшення	прийнято	одноголосно)	
прийнятi	наступнi	рiшення:Затвердити	порядок	розподiлу	прибутку	за	ра-
хунок	прибутку	2017	року.	Направити:59	997	234	грн.	на	виплату	дивiдендiв	
акцiонерам	та	виплатити	на	одну	акцiю	номiналом	1000,00	грн.	по	4	917,00	
грн.,	з	урахуванням	податку	з	доходу	фiзичних	осiб	та	iнших	обов’язкових	
податкiв	та	зборiв,	вiдповiдальнiсть	за	утримання	та	перерахування	якого	
покладається	на	Товариство.

Наглядовiй	радi	встановити	дату	складення	перелiку	осiб,	якi	мають	
право	на	отримання	дивiдендiв,	порядок	та	строк	їх	виплати.	Зазначити,	
що	виплата	дивiдендiв	здiйснюватиметься	шляхом	безготiвкового	пере-
рахунку	суми	дивiдендiв	на	поточнi	рахунки	акцiонерiв,	про	якi	акцiонери	
повiдомляють	Товариство.	Дивiденди	можуть	виплачуватися	частинами.

Направити,	в	порядку	встановленому	статутом,	або	вручити	особисто	
повiдомлення	кожнiй	особi,	яка	має	право	на	отримання	дивiдендiв,	про	
дату,	розмiр,	порядок	та	строк	їх	виплати.

призначити	датою	складення	перелiку	осiб,	якi	мають	право	на	отри-
мання	дивiдендiв	за	акцiями	25	квiтня	2018	року	(станом	на	24	годину	цiєї	
дати)	та	датою	початку	виплати	дивiдендiв	–	02	травня	2018	року.	Термiн	
виплати	дивiдендiв	–	не	бiльше	6	(шести)	мiсяцiв	з	дня	прийняття	загаль-
ними	зборами	рiшення	про	виплату	дивiдендiв.	Дивiденди	сплачувати	
фiзичним	особам	шляхом	безготiвкового	перерахунку	суми	дивiдендiв	на	
поточнi	рахунки	акцiонерiв,	про	якi	акцiонери	повiдомляють	Товариство.	
Дивiденди	можуть	виплачуватися	частинами.

Джерелом	виплати	дивiдендiв	є	прибуток	Товариства.
iii. Підпис

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

2.	Найменування	посади:	Директор		 Гулiєв	У.Р.
(підпис)	М.П.	(ініціали	та	прізвище	керівника)	 10.04.2018(дата)

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

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приват-
не	акцiонерне	товариство	«Страхова	компанiя	АСКО-Донбас	Пiвнiчний»,	
13494943,	Донецька	обл.	84205	мiсто	Дружкiвка	вулиця	Соборна,	будинок	37,	
(06267)44341

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://askods.com/ua/informatsija-emitenta-tsennyh-
bumag

4. Найменування, код за ЄдРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«Аудиторська	
фiрма	«МОНОЛIТ»,	21357002

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017	проведено	річні	загальні	збори.	Загальнi	збори	вiдбулися.	

Перелiк	питань,	що	розглядались	на	загальних	зборах:1.	Про	обрання	
лiчильної	комiсiї,	голови	та	секретаря	загальних	зборiв.2.	Звiт	Генерально-
го	директора	про	результати	фiнансово	-	господарської	дiяльностi	Товари-
ства	за	2016	рiк	та	прийняття	рiшення	за	результатами	його	розгляду.3.	Звiт	

Наглядової	ради	Товариства	за	2016р	та	прийняття	рiшення	за	результата-
ми	його	розгляду.4.	Затвердження	результатiв	дiяльностi	та	рiчного	звiту	
Товариства	за	2016р.	5.	Затвердження	порядку	розподiлу	прибутку.6.	Про	
внесення	(затвердження)	змiн	до	Статуту	Товариства.Пропозицiї	до	перелiку	
питань	порядку	денного	не	вносились.	Позачерговi	збори	не	проводились.	
Результати	розгляду	питань	порядку	денного:	1.	Обрати	лiчильну	комiсiю	
Загальних	зборiв	у	складi	Iваненка	Олександра	Михайловича,	Ялтиченко	
Оксани	Петрiвни	та	Неживок	Ганни	Борисiвни.Обрати	головою	Загальних	
зборiв	Матушевського	Євгена	Леонiдовича.Обрати	секретарем	Загальних	
зборiв	Кравченко	Iрину	Олегiвну.2.	Затвердити	звiт	Генерального	директора	
про	результати	фiнансово-господарської	дiяльностi	Товариства	за	2016	рiк.	
3.	Затвердити	звiт	Наглядової	ради	Товариства	за	2016	рiк.	Визнати	роботу	
Наглядової	ради	Товариства	у	2016	роцi	задовiльною.4.	Затвердити	резуль-
тати	дiяльностi	та	рiчну	фiнансову	звiтнiсть	Товариства	за	2016	рiк.5.	При-
буток,	отриманий	2016р.,	у	розмiрi	75	420,	00	(	сiмдесят	п'ять	тисяч	чотири-
ста	двадцять	)	грн.	залишити	нерозподiленим.6.	Внести	змiни	до	Статуту	
Приватного	акцiонерного	товариства	«Страхова	компанiя	АСКО-Донбас	
Пiвнiчний»	шляхом	викладення	Статуту	у	новiй	редакцiї.	Пiдписання	нової	
редакцiї	Статуту	Товариства	доручити	Головi	Загальних	зборiв	Матушев-
ському	Євгеновi	Леонiдовичу	та	секретарю	Загальних	зборiв	Кравченко	Iринi	
Олегiвнi.

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНiЯ АСКО-дОНБАС ПiВНiЧНИй»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СІЛЬПО РІТЕйЛ» 
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	33870708
3.	Місцезнаходження:	08132	м.	Вишневе,	вул.	Промислова,	5
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0444963200,	0444963200
5.	Електронна	поштова	адреса:	ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://fozzy.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	простих	акцій	акціонерного	това-
риства	(крім	публічного	акціонерного	товариства)

ІІ. Текст Повідомлення 
На	підставі	реєстру	власників	іменних	цінних	паперів	ПРИВАТНОГО	

АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«СІЛЬПО	РІТЕЙЛ»	станом	на	04.04.2018	р.,	
який	фактично	був	отриманий	емітентов	від	ПАТ	«НДУ»	11.04.2018	р.,	стало	
відомо	про	зміну	розміру	частки	акціонера	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВА-
РИСТВО	«ЗАКРИТИЙ	НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ	ВЕНЧУРНИЙ	КОРПОРА-
ТИВНИЙ	 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	ФОНД	 «РІТЕЙЛ	 КАПІТАЛ»	 (код	 ЄДРПОУ	
35454345,	місцезнаходження:	Україна,	02090,	м.	Київ,	вул.	Бутлерова,	буд.	1,	
кім.310),	частка	якого	до	зміни	складала	100	%	в	загальній	кількості	акцій	
та	100	%	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій,	а	після	зміни	складає	
97,448143%	в	загальній	кількості	акцій	та	97,448143%	в	загальній	кількості	
голосуючих	акцій	.

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

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

2.	Генеральний	директор		 Крушинська	І.В.
12.04.2018

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 "Ка-

луський завод будiвельних машин"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 01267876
3.	Місцезнаходження 77300,	м.	Калуш,	Iвано-Франкiв-

ська	обл.,	Б.Хмельницького,	79
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 03472	6	63	26	03472	6	64	90
5.	Електронна	поштова	адреса budmash@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

www.budmash.if.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	прийняття	рішення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинен-
ня	значних	правочинів

ii. Текст повідомлення
11.04.2018	року	загальними	Зборами	акцiонерiв	прийняте	рiшення	про	по-

переднє	надання	згоди	на	вчиненя	Генеральним	директором	значних	правочинiв,	
до	наступних	рiчних	зборiв,	на	поставку	продукцiї	в	сумi	до	15000	тис.	грн.,	що	
складає	167.08%	до	вартостi	активiв	по	даним	останньої	рiчної	звiтностi.

11.04.2018	року	загальними	Зборами	акцiонерiв	прийняте	рiшення	про	по-
переднє	надання	згоди	на	вчиненя	Генеральним	директором	значних	правочинiв,	
до	наступних	рiчних	зборiв,	на	закупiвлю	матерiалiвї	в	сумi	до	10000	тис.	грн.,	
що	складає	111.39%	до	вартостi	активiв	по	даним	останньої	рiчної	звiтностi.

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 Хмарник	Анатолiй	Володимирович
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 12.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛУСЬКИй ЗАВОд БУдiВЕЛЬНИХ МАШИН»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕКОРд»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017рік

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 «РЕКОРд»,	14186349,	18024,Черкаська	обл.,	Черкась-
кий	р-н,	м.	Черкаси,	вул.	Героїв	Майдану,	буд.	13,	(0472)	32-12-89;
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018;
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	rekord.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УМАНСЬКА СiЛЬГОСПТЕХНiКА»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«УМАНСЬКА	СIЛЬГОСПТЕХНIКА»,	03766984,	Україна	Чер-
каська	обл.	Уманський	р-н	20341	село	Кочержинцi	Зеленюка,	будинок	16А,	
04744-3-31-22

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії:13.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://siltehnika.at24.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛiРА-ЧИГИРИН»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017рік

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 «ЛiРА-ЧИГИРИН»,	31653781,	20910,	Черкаська	обл.,	
Чигиринський	р-н,	с.	Рацеве,	вул.	Портова,	буд	4/1	(04730)	2-90-18,	
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	lirachigyryn.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯНТАРЬ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017рік

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 «ЯНТАРЬ»,	03356795,	19700,	Черкаська	обл.,	
Золотонiський	р-н	,	м.	Золотоноша,	Миколаївська,13	(04737)	5-23-56;	
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018;
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	yantar.pat.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

І. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	

«ВАТУТІНСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ВОГНЕТРИВІВ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00191916
3.	Місцезнаходження:	20254	Черкаська	область,	місто	Ватутiне	,	вулиця	

Iндустрiальна,	будинок	11
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04740)	6-24-34,	2-79-92
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@vkv.com.ua,	00191916@afr.com.

ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://vkv.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	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»(протокол	№	26	від	

11.04.2018	року),	припинено	повноваження	Наглядової	Ради	Товариства	
(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	На-
глядової	Ради	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затверджен-
ням	нової	редакції	Статуту),	а	саме	Голови	Наглядової	Ради	Девіда	Сікрет,	
згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	даних	не	
отримано.	Девід	Сікрет	є	представником	акціонера	«юридичної	особи»	
ІМЕРИС	РІФРАКТОРІ	МІНЕРАЛЗ	КЛЕРАК	/	IMERYS	REFRACTORY	MINERALS	
CLERAC,	320091119,	ФРАНЦІЯ	(частка	в	статутному	капіталі	товариства	
89,379875	%).	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	
року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	
11.04.2018	року),	припинено	повноваження	Наглядової	Ради	Товариства	
(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	На-
глядової	Ради	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затверджен-
ням	нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	Наглядової	Ради	Уіді	Сірін,	згоди	
посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	даних	не	отри-
мано.	Уіді	Сірін	є	представником	акціонера	«юридичної	особи»	ІМЕРИС	
РІФРАКТОРІ	МІНЕРАЛЗ	 КЛЕРАК	 /	 IMERYS	REFRACTORY	MINERALS	
CLERAC,	320091119,	ФРАНЦІЯ	(частка	в	статутному	капіталі	товариства	
89,379875	%).	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	
року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	
11.04.2018	року),	припинено	повноваження	Наглядової	Ради	Товариства	
(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	На-
глядової	Ради	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затверджен-
ням	нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	Наглядової	Ради	Стефані	Ніколь	
Тассо,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	
даних	не	отримано.	Стефані	Ніколь	Тассо	є	представником	акціонера	«юри-
дичної	 особи»	 ІМЕРИС	 РІФРАКТОРІ	 МІНЕРАЛЗ	 КЛЕРАК	 /	 IMERYS	
REFRACTORY	MINERALS	CLERAC,	320091119,	ФРАНЦІЯ	(частка	в	статут-
ному	капіталі	товариства	89,379875	%).	Посадова	особа	не	є	акціонером	
емітента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Особа	пере-
бувала	на	посаді	з	23.03.2017	року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	не-
погашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»(протокол	№	26	від	
11.04.2018	року),	припинено	повноваження	Наглядової	Ради	Товариства	
(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	На-
глядової	Ради	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затверджен-
ням	нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	Наглядової	Ради	Вейре	де	Сорас	
Фуко	Філліп	Марія	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	
паспортних	даних	не	отримано.	Вейре	де	Сорас	Фуко	Філліп	Марія	є	пред-
ставником	акціонера	«юридичної	особи»	ІМЕРИС	РІФРАКТОРІ	МІНЕРАЛЗ	
КЛЕРАК	/	IMERYS	REFRACTORY	MINERALS	CLERAC,	320091119,	ФРАНЦІЯ	
(частка	в	статутному	капіталі	товариства	89,379875	%).	Особа	перебувала	
на	посаді	з	23.03.2017	року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	не	є	акціо-
нером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	По-
садова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	
має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»(протокол	№	26)	від	
11.04.2018	року,	припинено	повноваження	Наглядової	Ради	Товариства	(під-
става	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	Наглядової	
Ради	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	
нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	Наглядової	Ради-незалежного	дирек-

тора	Литвина	Ігоря	Олександровича	згоди	посадової	особи	на	розкриття	
інформації,	щодо	паспортних	даних	не	отримано.	Особа	перебувала	на	по-
саді	з	23.03.2017	року	до	11.04.2018	року	Посадова	особа	не	є	акціонером	
емітента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Посадова	
особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»(протокол	№	26)	від	
11.04.2018	року,	припинено	повноваження	Наглядової	Ради	Товариства	(під-
става	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	Наглядової	
Ради	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	
нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	Наглядової	Ради-незалежного	дирек-
тора	Сьомочкіної	Євгенії	Миколаївни,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	
інформації,	щодо	паспортних	даних	не	отримано.	Особа	перебувала	на	по-
саді	з	23.03.2017	року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	не	є	акціонером	
емітента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Посадова	
особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	 товариства,	 рішенням	 чергових	 Загальних	 Зборів	 Акціонерів	
ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	11.04.2018	року)	обрано	Наглядову	раду	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	3	осіб,	а	саме	Члена	Наглядової	Ради	Стефані	Ніколь	
Тассо.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	товариства.	Стефані	Ніколь	Тассо	є	представником	ак-
ціонера	«юридичної	особи»	ІМЕРИС	РІФРАКТОРІ	МІНЕРАЛЗ	КЛЕРАК	/	
IMERYS	REFRACTORY	MINERALS	CLERAC,	320091119,	ФРАНЦІЯ	(частка	
в	статутному	капіталі	товариства	89,379875	%).	Обрано	на	строк	до	наступ-
них	річних	Зборів	Акціонерів,	якщо	рішенням	Зборів	Акціонерів	не	буде	ви-
значено	обрання	членів	Наглядової	ради	на	більший	строк,	що	не	може	
перевищувати	3-х	років.	Інші	посади	які	обіймала	особа	протягом	п'яти	років-	
менеджера	каналу	поставок	Європи	компанії	Imerys.	Раніше	працювала	
провайдером	логістики	Іmerys,	членом	Наглядової	ради	ПАТ	«ВКВ.	Посадо-
ва	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	 товариства,	 рішенням	 чергових	 Загальних	 Зборів	 Акціонерів	
ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	11.04.2018	року)	обрано	Наглядову	раду	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	3	осіб,	а	саме	Члена	Наглядової	Ради	Геррі	Рудольф	
Постумус.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	товариства.	Геррі	Рудольф	Постумус	є	представником	
акціонера	«юридичної	особи»	ІМЕРИС	РІФРАКТОРІ	МІНЕРАЛЗ	КЛЕРАК	/	
IMERYS	REFRACTORY	MINERALS	CLERAC,	320091119,	ФРАНЦІЯ	(частка	
в	статутному	капіталі	товариства	89,379875	%).	Обрано	на	строк	до	наступ-
них	річних	Зборів	Акціонерів,	якщо	рішенням	Зборів	Акціонерів	не	буде	ви-
значено	обрання	членів	Наглядової	ради	на	більший	строк,	що	не	може	
перевищувати	3-х	років.	Інші	посади	які	обіймала	особа	протягом	п'яти	років:	
операційний	директор	Imerys	Aluminates	(Chamotte	&	Mulcoa).	Посадова	
особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	 товариства,	 рішенням	 чергових	 Загальних	 Зборів	 Акціонерів	
ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	11.04.2018	року)	обрано	Наглядову	раду	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	3	осіб,	а	саме	Члена	Наглядової	Ради	Жерома	Будоль-
та	Отфьой	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	товариства.	Жером	Будольт	Отфьой	є	представником	
акціонера	«юридичної	особи»	ІМЕРИС	РІФРАКТОРІ	МІНЕРАЛЗ	КЛЕРАК	/	
IMERYS	REFRACTORY	MINERALS	CLERAC,	320091119,	ФРАНЦІЯ	(частка	
в	статутному	капіталі	товариства	89,379875	%).	Обрано	на	строк	до	наступ-
них	річних	Зборів	Акціонерів,	якщо	рішенням	Зборів	Акціонерів	не	буде	ви-
значено	обрання	членів	Наглядової	ради	на	більший	строк,	що	не	може	
перевищувати	3-х	років.	Інші	посади	які	обіймала	особа	протягом	п'яти	років:	
фінансовий	директор	щодо	каоліну.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	
за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»(протокол	№	26	від	
11.04.2018	року),	припинено	повноваження	Ревізійної	комісії	Товариства	
(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	Ревізій-
ної	комісії	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	
нової	редакції	Статуту),	а	саме	Голови	Ревізійної	комісії	Алана	Парта,	згоди	
посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	даних	не	отри-
мано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	
року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»(протокол	№	26	від	
11.04.2018	року),	припинено	повноваження	Ревізійної	комісії	Товариства	
(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	Реві-
зійної	комісії	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затверджен-
ням	нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	Ревізійної	комісії	Пюстонен	
Наталії	Олександрівни,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	 інформації,	
щодо	паспортних	даних	не	отримано.	Посадова	особа	є	акціонером	розмір	
пакета	акцій,	який	належить	особі	0,00846%	від	статутного	капітала	това-
риства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	року	до	11.04.2018	року	
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Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
не	має.

Рішенням	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«ВКВ»(протокол	№	26	від	
11.04.2018	року,	припинено	повноваження	Ревізійної	комісії	Товариства	(під-
става	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	Ревізійної	
комісії	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	
нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	Ревізійної	комісії	Василенко	Тетяни	
Володимирівни,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	пас-
портних	даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	
володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	
посаді	з	23.03.2017	року	до	11.04.2018	року	Посадова	особа	непогашеної	
судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	 товариства,	 рішенням	 чергових	 загальних	 зборів	 акціонерів	
ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	11.04.2018	року)	обрано	Ревізійну	комісію	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	3	осіб,	а	саме	Членом	Ревізійної	комісії	Алана	Парта,	
згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	даних	не	
отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	товариства.	Обрано	строком	до	дати	проведення	черго-
вих	річних	Зборів	Акціонерів,	якщо	рішенням	Зборів	Акціонерів	не	перед-
бачено	інший	строк	повноважень,	але	не	більше	ніж	на	п'ять	років.	Інші	по-
сади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	директор	по	трудовим	
питанням	(Human	Resources	Director).	Посадова	особа	непогашеної	суди-
мості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	 товариства,	 рішенням	 чергових	 Загальних	 Зборів	 Акціонерів	
ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	11.04.2018	року)	обрано	Ревізійну	комісію	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	3	осіб,	а	саме	Членом	Ревізійної	комісії	Пюстонен	На-
талію	Олександрівну,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	
паспортних	даних	не	отримано.	Посадова	особа	є	акціонером,	розмір	паке-
та	акцій,	який	належить	особі	0,00846%	від	статутного	капітала	товариства.
Обрано	строком	до	дати	проведення	чергових	річних	Зборів	Акціонерів,	якщо	
рішенням	Зборів	Акціонерів	не	передбачено	інший	строк	повноважень,	але	
не	більше	ніж	на	п'ять	років.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	остан-
ніх	п'яти	років:	економіст	ПАТ	«ВКВ»,	начальник	відділу	управління	персо-
налом	ПАТ	«ВКВ».	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	
посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	 товариства,	 рішенням	 черговихЗзагальних	 Зборів	 Акціонерів	
ПАТ	«ВКВ»	(протокол	№	26	від	11.04.2018	року)	обрано	Ревізійну	комісію	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	3	осіб,	а	саме	Членом	Ревізійної	комісії	Василенко	
Тетяну	Володимирівну	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	
паспортних	даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	
не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Обрано	строком	до	
дати	проведення	чергових	річних	Зборів	Акціонерів,	якщо	рішенням	Зборів	
Акціонерів	не	передбачено	інший	строк	повноважень,	але	не	більше	ніж	на	
п'ять	років.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	
начальник	юридичного	бюро-юрисконсульт	ПАТ	«ВКВ».	Посадова	особа	
непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засідання	Наглядової	
Ради	№131	від	11.04.2018	року)	припинено	повноваження	Правління	Това-
риства	(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	
Правління	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	
нової	редакції	Статуту),	а	саме	Голови	правління	Літвіна	Дениса	Васильови-
ча,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	даних	
не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	
року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має.

Рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засідання	Наглядової	
Ради	№131	від	11.04.2018	року)	припинено	повноваження	Правління	Това-
риства	(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обран-
ня	Правління	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвер-
дженням	нової	редакції	Статуту),	а	саме	Заступника	Голови	правління	
Прокопенко	Андрій	Володимирович,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	
інформації,	щодо	паспортних	даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	
акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	
Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	року	до	11.04.2018	року.	Посадо-
ва	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	
має.

Рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засідання	Наглядової	
Ради	№131від	11.04.2018	року)	,	припинено	повноваження	Правління	Това-
риства	(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	
Правління	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	
нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	правління	Дем'янчука	Ігоря	Івановича,	
згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	даних	не	
отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	
року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має.

Рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засідання	Наглядової	

Ради	№131	від	11.04.2018	року)	припинено	повноваження	Правління	Това-
риства	(підстава	для	припинення	повноважень:	закінчення	терміну	обрання	
Правління	Товариства,	у	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	
нової	редакції	Статуту),	а	саме	Члена	правління	Бобкова	Олексія	Сергійович,	
згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	даних	не	
отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	23.03.2017	
року	до	11.04.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	товариства,	рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засі-
дання	Наглядової	Ради	№131	 від	 11.04.2018	 року)	 обрано	Правління	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	4	осіб,	а	саме	Головою	Правління	Літвіна	Дениса	Ва-
сильовича,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	
даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	
часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Строк	на	який	призначено	особу	
1	рік.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	Голова	
правління	ПАТ	«ВКВ».	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	
та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	товариства,	рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засі-
дання	Наглядової	Ради	№131	 )	від	11.04.2018	року	обрано	Правління	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	4	осіб,	а	саме	Заступником	Голови	Правління	Проко-
пенка	Андрія	Володимировича,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інфор-
мації,	щодо	паспортних	даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	
емітента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Строк	на	
який	призначено	особу	1	рік.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	остан-
ніх	п'яти	років:	Заступник	Голови	Правління,	директор	департаменту	фінан-
сів.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	зло-
чини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	товариства,	рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	за-
сідання	Наглядової	Ради	№131	)	від	11.04.2018	року	обрано	Правління	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	4	осіб,	а	саме	Члена	Правління	Дем'янчук	Ігор	Івано-
вич,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	 інформації,	щодо	паспортних	
даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	
часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Строк	на	який	призначено	осо-
бу	1	рік.	 Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	
директор	з	виробництва	ПАТ	«ІнтерТайл»,	Член	Правління	ПАТ	«ВКВ»,	
директор	департаменту	з	виробництва	та	ремонтних	робіт	ПАТ	«ВКВ»	.	
Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	товариства,	рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засі-
дання	Наглядової	Ради	№131	 )	від	11.04.2018	року	обрано	Правління	
ПрАТ	«ВКВ»	у	складі	4	осіб,	а	саме	Члена	Правління	Бобкова	Олексія	Сер-
гійовича,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспортних	
даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	
часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Строк	на	який	призначено	особу	
1	рік.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:член	
Правління	 ПАТ	 «ВКВ»,	 директор	 департаменту	 маркетингу	 та	 збуту	
ПАТ	«ВКВ».	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадо-
ві	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	товариства,	рішення	Наглядової	ради	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	засі-
дання	Наглядової	Ради	№131	)	від	11.04.2018	року	обрано	Головою	Нагля-
дової	Ради	Геррі	Рудольф	Постумус.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емі-
тента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Геррі	Рудольф	
Постумус	є	представником	акціонера	«юридичної	особи»	ІМЕРИС	РІФРАК-
ТОРІ	МІНЕРАЛЗ	КЛЕРАК	/	IMERYS	REFRACTORY	MINERALS	CLERAC,	
320091119,	ФРАНЦІЯ	(частка	в	статутному	капіталі	товариства	89,379875	%).	
Обрано	на	строк	1	рік.	Інші	посади	які	обіймала	особа	протягом	п'яти	років:	
операційний	директор	Imerys	Aluminates	(Chamotte	&	Mulcoa).	Посадова	
особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

У	зв'язку	зі	зміною	типу	товариства	та	затвердженням	нової	редакції	
Статуту	товариства,	рішення	Ревізійної	комісії	ПрАТ	«ВКВ»	(протокол	за-
сідання	Ревізійної	комісії	№1від	11.04.2018	року)	обрано	Головою	Ревізій-
ної	комісії	Алана	Парта,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	
щодо	паспортних	даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	
емітента	і	не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	товариства.	Обрано	
строком	до	дати	проведення	чергових	річних	Зборів	Акціонерів,	якщо	рі-
шенням	Зборів	Акціонерів	не	передбачено	інший	строк	повноважень,	але	
не	більше	ніж	на	п'ять	років.	 Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	
останніх	п'яти	років:	директор	по	трудовим	питанням	(Human	Resources	
Director).	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадо-
ві	злочини	не	має.

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

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

2. Голова Правління Літвін денис Васильович 12.04.2018
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РІЧНА	ІНФОРМАЦІЯ	емітентів,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	
цінних	паперів,	а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здій-
снювали	публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціо-
нерних	товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	
емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	
місцезнаходження,	
міжміський	код	та	телефон	
емітента

СПiЛЬНЕ УКРАїНСЬКО - ТУ-
РЕЦЬКЕ ПiдПРИЄМСТВО 
«ОдЕСЬКi дРiжджi» У ФОРМi 
ЗАКРИТОГО АКЦiОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА, 24532055,	65033	м.	Оде-
са	вул.	Мельницька	буд.	31,	0482	37-23-20

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

13.04.2018

3.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	
Інтернет,	на	якій	розміщено	ре-
гулярну	річну	інформацію

http://24532055.pat.ua 

ПУБЛiЧНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПiдПРИЄМСТВО 
«ВЕГА»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

i. Основні відомості про емітента
1.	Повне	найменування	емітента,	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	

місцезнаходження,	 міжміський	 код	 і	 телефон	 емітента:	 ПУБЛiЧНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПiдПРИЄМСТВО 
«ВЕГА», 19051508,	65101	м.	Одеса	вул.	25-ї	Чапаєвської	дивiзiї	2,	(048)	
747-52-58.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загально-
доступній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	
в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	nvp-vega.
pat.ua. 4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	про-
ведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ «ПРОФАУдИТ», 36921215. 5.	Ін-
формація	про	загальні	збори:	Черговi	збори	акцiонерiв	вiдбулися	20.04.2017.	
Порядок	денний	зборiв	затверджено	Наглядовою	радою.	Пропозицiї	та	змiни	
до	перелiку	питань	порядку	денного	з	боку	акцiонерiв	не	надходили.	Внесенi	
змiни	до	проекту	рiшення	з	питання,	яка	надiйшла	вiд	акцiонера,	що	володiє	
бiльш	нiж	10%	акцiй.	Позачерговi	збори	у	звiтному	перiодi	не	проводились.	
Перелiк	питань,	що	розглядалися	на	загальних	зборах:	1.	Обрання	лiчильної	
комiсiї	рiчних	зборiв	та	затвердження	її	складу.	2.	Затвердження	порядку	та	
способу	засвiдчення	бюлетенiв	для	голосування	на	зборах.	3.	Обрання	голо-
вуючого	та	секретаря	зборiв.	4.	Розгляд	звiту	про	дiяльнiсть	Наглядової	Ради	
за	2016	фiнансовий	рiк.	Прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	
Наглядової	Ради	Товариства.	5.	Розгляд	звiту	Правлiння	про	результати	
фiнансово-господарської	дiяльностi	за	2016	фiнансовий	рiк.	Прийняття	
рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Правлiння	Товариства.	6.	Затверджен-
ня	рiчного	звiту	Товариства	за	2016	фiнансовий	рiк.	Розгляд	звiту	та	висновкiв	
незалежного	аудитора	-	ТОВ	«ПРОФАУДИТ»	за	2016	фiнансовий	рiк.	При-
йняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	та	висновкiв	незалежного	ау-
дитора	-	ТОВ	«ПРОФАУДИТ»	про	результати	фiнансово-господарської	
дiяльностi	Товариства	в	2016	роцi.	7.	Затвердження	порядку	розподiлу	при-
бутку	(збитку)	за	2016	фiнансовий	рiк	з	урахуванням	вимог,	передбачених	
законом.	8.	Внесення	змiн	до	Статуту	шляхом	викладення	Статуту	Товари-
ства	у	новiй	редакцiї.	9.	Про	внесення	змiн	до	положень	Товариства	Поло-
ження:	про	Загальнi	збори,	про	Наглядову	Раду,	про	Правлiння.	10.	При-
йняття	рiшення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членiв	Наглядової	
Ради	Товариства.	11.	Встановлення	кiлькiсного	складу	Наглядової	Ради.	
12.	Обрання	членiв	Наглядової	Ради.	13.	Обрання	Голови	Наглядової	Ради	
з	числа	обраних	членiв	Наглядової	Ради.	14.	Затвердження	умов	цивiльно-
правових	договорiв,	що	укладатимуться	з	обраними	членами	та	Головою	
Наглядової	Ради,	встановлення	розмiру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	
уповноважується	вiд	iменi	Товариства	на	пiдписання	цивiльно-правових	
договорiв	з	членами	та	Головою	Наглядової	Ради.	Питання	порядку	денно-
го	усi	розглянутi	та	прийнято	рiшення	бiльшiстю	голосiв	«за»,	якi	зареєстру-
вались	для	участi	в	зборах,	окрiм	10	питання	за	яким	проводилось	кумуля-
тивне	голосування.	6.	Інформація	про	дивіденди:	За	результатами	звітного	
та	попереднього	років	рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	приймалось.

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

1.	Повне	найменування	емітента,	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	
місцезнаходження,	міжміський	код	 і	 телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУЯЛИКСЬКИй КОМБiНАТ 
ХЛiБОПРОдУКТiВ», 00955242,	67240	Одеська	область	Iванiвський	
смт.	Петрiвка	вул.	Карла	Маркса,	8,	(04854)	2-30-83.	2.	Дата	розкриття	повно-
го	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	Ко-
місії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	ре-
гулярну	річну	інформацію:	00955242.sc-ua.com. 4.	Найменування,	код	за	
ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності:	
ТОВ «ПРОФАУдИТ», 36921215. 5.	Інформація	про	загальні	збори:	Черговi	
загальнi	збори	акцiонерiв	вiдбулися	28.04.2017.	Порядок	денний	загальних	
зборiв	затверджено	Наглядовою	радою	товариства.	Пропозицiї	та	змiни	до	
перелiку	питань	порядку	денного	зборiв	товариства	з	боку	акцiонерiв	не	над-
ходили.	Позачерговi	збори	у	звiтному	перiодi	не	проводились.	Перелiк	питань,	
що	розглядався	на	зборах:	1.	Обрання	лiчильної	комiсiї	загальних	зборiв	
акцiонерiв.	Прийняття	рiшення	про	припинення	iї	повноважень.	Обрання	се-
кретаря	загальних	зборiв.	Прийняття	рiшення	з	питань	порядку	проведення	
загальних	зборiв	акцiонерiв.	Затвердження	порядку	та	способу	засвiдчення	
бюлетеня	для	голосування	на	загальних	зборах	акцiонерiв.	2.	Прий	няття	
рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Директора	Товариства	за	2016	рiк.	3.	
Прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Наглядової	ради	Товариства	
за	2016	рiк.	4.	Прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Ревiзора	То-
вариства	за	2016	рiк.	5.	Затвердження	рiчного	звiту	Товариства	за	2016	рiк.	6.	
Порядок	покриття	 збиткiв	Товариства,	прийняття	рiшення	про	виплату	
дивiдендiв	та	їх	розмiр	з	урахування	вимог	законодавства	України.	7.	Вне-
сення	змiн	до	Статуту	ПРАТ	«БУЯЛИКСЬКИЙ	КХП»,	шляхом	викладення	
Статуту	 у	 новiй	 редакцiї.	 Визначення	 уповноважених	 осiб	 (особи)	 для	
пiдписання	нової	редакцiї	Статуту	Товариства	та	внесення	запису	до	Єдиного	
державного	реєстру.	8.	Затвердження	змiн	до	положень	Товариства,	шляхом	
викладення	у	новiй	редакцiї:	Загальнi	збори;	Наглядову	раду;	Виконавчий	
орган;	Ревiзора.	Визначення	уповноваженої	особи	для	пiдписання	внутрiшнiх	
положень	Товариства	у	новiй	редакцiї.	Питання	порядку	денного	усi	розглянутi	
та	прийнято	рiшення	(згiдно	проектiв	рiшень)	100%	голосiв	«за»,	якi	зареєстру-
вались	для	участi	в	загальних	зборах	та	є	власниками	голосуючих	акцiй.	
6.	Інформація	про	дивіденди.За	результатами	звітного	та	попереднього	років	
рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	приймалось.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(i. Основні відомості про емітента 1.	Повне	найменування	емітента,	іденти-
фікаційний	код	юридичної	особи,	місцезнаходження,	міжміський	код	і	телефон	
емітента:	 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БiЛГОРОд-дНiСТРОВ СЬКИй ЗАВОд ЗАЛiЗОБЕ-
ТОННИХ ВИРОБiВ»,	 01349897,	 67700	 Одеська	 обл.	 м.	 Бiлгород-
Днiстровський	вул.	Iзмаїльська,	115,	(04849)	3-11-37. 2.	Дата	розкриття	повного	
тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	
13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	
річну	інформацію:	bdnestr-zavod-zbv.pat.ua. 4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	
аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ «ПРОФ-
АУдИТ», 36921215. 5.	Інформація	про	загальні	збори:	Черговi	збори	вiдбулися	
31.03.2017.	Порядок	денний	зборiв	затверджено	Наглядовою	радою.	Пропозицiї	
та	змiни	до	перелiку	питань	порядку	денного	зборiв	з	боку	акцiонерiв	не	над-
ходили.	Позачерговi	збори	у	звiтному	перiодi	не	проводились.	Перелiк	питань,	
що	розглядався	на	зборах:	1.	Обрання	голови	та	членiв	лiчильної	комiсiї,	прий-
няття	рiшення	про	припинення	їх	повноважень.	2.	Обрання	голови	та	секрета-
ря	зборiв.	3.	Розгляд	та	затвердження	звiту	Правлiння	за	2016	рiк.	4.	Розгляд	та	
затвердження	звiту	наглядової	ради	за	2016	рiк.	5.	Розгляд	та	затвердження	
звiту	Ревiзора	за	2016	рiк.	6.	Затвердження	рiчного	звiту	.	7.	Розподiл	прибутку,	
прийняття	рiшення	про	виплату	дивiдендiв	та	їх	розмiр	з	урахуванням	вимог	
законодавства	України.	Питання	порядку	денного	усi	розглянутi	та	прийнято	
рiшення	(згiдно	проектiв	рiшень)	100%	голосiв	«за»,	якi	зареєструвались	для	
участi	в	загальних	зборах.	6.	Інформація	про	дивіденди:	За	результатами	звіт-
ного	та	попереднього	років	рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	приймалось

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МiШЕЛiН 
ПРОПЕРТi- УКРАїНА»,	
30603188,	
01001,	м.Київ,	вул.Хрещатик,	буд.34,	
(044)	235-01-07	,

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

13.04.2018

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

http://30603188.smida.gov.ua/
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
i. Основні відомості про емітента

1.	Повне	найменування	емітента,	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	
місцезнаходження,	міжміський	код	і	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬБАТРОС», 00308258,	
65014	м.	Одеса	вул.	Успенська	буд.	22,	(048)	728-65-54.	2.	Дата	розкриття	
повного	тексту	річної	 інформації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	
даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	роз-
міщено	регулярну	річну	інформацію:	vat-albatros.com.ua. 4.	Найменування,	
код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	
звітності:	ТОВ «Інтераудит», 22451213. 5.	Інформація	про	загальні	збори:	
Черговi	збори	вiдбулися	21.04.2017.	Порядок	денний	зборiв	затверджено	
Наглядовою	радою	товариства.	Пропозицiї	та	змiни	до	перелiку	питань	по-
рядку	денного	зборiв	з	боку	акцiонерiв	не	надходили.	Позачерговi	збори	у	
звiтному	перiодi	не	проводились.	Перелiк	питань,	що	розглядався	на	зборах:	
1.	Про	обрання	Голови	та	членiв	Лiчильної	комiсiї,	Головуючого	та	Секрета-
ря	Загальних	зборiв.	2.	Про	визначення	порядку	i	способу	засвiдчення	
бюлетенiв	для	голосування	на	Загальних	зборах.	3.	Розгляд	та	затверджен-

ня	рiчного	звiту	за	2016	рiк.	4.	Розгляд	та	затвердження	звiту	Директора	за	
2016	рiк.	5.	Розгляд	та	затвердження	звiту	Наглядової	ради	за	2016	рiк.	
6.	Розгляд	та	затвердження	звiту	Ревiзiйної	комiсiї	за	2016	рiк.	7.	Розподiл	
прибутку	i	збиткiв	.	8.	Змiна	типу	товариства	з	публiчного	на	приватне	та	
змiна	найменування	Публiчного	акцiонерного	товариства	«Альбатрос»	на	
Приватне	акцiонерне	товариство	«Альбатрос».	Внесення	змiн	та	доповнень	
до	Статуту	шляхом	викладення	його	в	новiй	редакцiї	i	визначення	уповно-
важеної	особи	на	пiдписання	Статуту	в	новiй	редакцiї.	Внесення	змiн	та	
доповнень	до	положень	та	внутрiшнiх	документiв	шляхом	викладення	їх	в	
новiй	редакцiї,	визначення	уповноваженої	особи	на	пiдписання	положень	
та	внутрiшнiх	документiв	товариства	в	новiй	редакцiї.	9.	Припинення	повно-
важень	членiв	Наглядової	ради	.	10.	Обрання	членiв	Наглядової	ради	,	за-
твердження	умов	трудових	договорiв,	що	укладатимуться	з	ними,	встанов-
лення	розмiру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
пiдписання	договорiв	з	членами	Наглядової	ради.	Питання	порядку	денно-
го	усi	розглянутi	та	прийнято	рiшення	100%	голосiв	«за»,	якi	зареєструвались	
для	участi	в	зборах,	окрiм	10	питання	по	якому	проводилось	кумулятивне	
голосування.	6.	Інформація	про	дивіденди:	За	результатами	звітного	та	по-
переднього	років	рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	приймалось.

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

1.	Повне	найменування	емітента,	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	
місцезнаходження,	міжміський	код	і	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИй 
КОМБiНАТ ХЛiБОПРОдУКТiВ», 00955294,	67121	Одеська	об-
ласть	Великомихайлiвський	р-н	с.	Новоборисiвка	вул.	Ленiна	буд.	2,	(04859)	
2-13-00.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодос-
тупній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	
мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	00955294.
sc-ua.com. 4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	
проведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ «ПРОФАУдИТ», 36921215. 5.	
Інформація	про	загальні	збори:	Черговi	загальнi	збори	акцiонерiв	вiдбулися	
19.04.2017.	Порядок	денний	зборiв	затверджено	Наглядовою	радою.	За	
пропозицiєю	акцiонера	Логiнова	С.I.	внесено	додаткове	питання	до	порядку	
денного.	Позачерговi	збори	у	звiтному	перiодi	не	проводились.	Перелiк	
питань,	що	розглядався	на	загальних	зборах:	1.	Обрання	лiчильної	комiсiї.	
Прийняття	рiшення	про	припинення	iї	повноважень.	Обрання	секретаря	

зборiв.	Прийняття	рiшення	з	питань	порядку	проведення	зборiв.	2.	Прий	няття	
рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Виконавчого	органу	Товариства	за	
2016	рiк.	3.	Прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Наглядової	
ради	Товариства	за	2016	рiк.	4.	Прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	
звiту	Ревiзора	комiсiї	Товариства	за	2016	рiк.	5.	Затвердження	рiчного	звiту	
Товариства	за	2016	рiк.	6.	Розподiл	прибутку,	прийняття	рiшення	про	ви-
плату	дивiдендiв	та	їх	розмiр	з	урахування	вимог	законодавства	України.		
7.	Внесення	змiн	до	Статуту	Товариства,	шляхом	викладення	Статуту	у	новiй	
редакцiї.	Визначення	уповноважених	осiб	(особи)	для	пiдписання	нової	
редакцiї	Статуту	Товариства	та	внесення	запису	до	Єдиного	державного	
реєстру.	8.	Затвердження	змiн	до	положень	Товариства,	шляхом	викладен-
ня	у	новiй	редакцiї:	Загальнi	збори;	Наглядову	раду;	Виконавчий	орган;	
Ревiзора.	Визначення	уповноваженої	особи	для	пiдписання	внутрiшнiх	по-
ложень	Товариства	у	новiй	редакцiї.	9.	Затвердження	порядку	та	способу	
засвiдчення	бюлетеня	для	голосування	на	загальних	зборах	акцiонерiв.	
Питання	порядку	денного	усi	розглянутi	та	прийнято	рiшення	100%	голосiв	
«за»,	якi	зареєструвались	для	участi	в	загальних	зборах.	6.	Інформація	про	
дивіденди.За	результатами	звітного	та	попереднього	років	рішення	щодо	
виплати	дивідендів	не	приймалось.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«ТЕРНОПІЛЬАВТО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	05441074
3.	Місцезнаходження	46022	Тернопіль	Довженка,6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(0325)240645	240468
5.	Електронна	поштова	адреса	jurist@ternopilauto.te.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	ternopil-avto.ukravto.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення	Прийняття	
рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата	прийняття	загальними	зборами	Товариства	рішення	про	поперед-

нє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	13.04.2018р.	Відомості	
щодо	правочинів:	характер	правочинів:	кредитні	договори	з	фінансовими	
установами,	загальний	сукупний	розмір	яких	не	перевищує	40	000	000,00	грн.	
(сорок	мільйонів	гривень	00	копійок)	на	умовах,	визначених	Наглядовою	
Радою	Товариства;	гранична	сукупна	вартість	правочинів:	40000	тис.	грн;	
вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	
16713	тис.	грн;	співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	
вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	
відсотках):	239,33465%;	загальна	кількість	голосуючих	акцій:	549	546;	кіль-
кість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	
549	531;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рі-
шення:	549	531;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	
прийняття	рішення:	0.

2).Дата	прийняття	загальними	зборами	Товариства	рішення	про	попере-
днє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	13.04.2018р.	Відомості	
щодо	правочинів:	характер	правочинів:	договори	застави	(іпотеки)	з	фінан-
совими	 установами,	 у	 тому	 числі	 в	 якості	 майнового	 поручителя	 за	

зобов’язаннями	третіх	осіб,	з	ринковою	вартістю	майна,	що	передається	в	
заставу	(іпотеку),	на	суму,	що	не	перевищує	200	000	000,00	грн.	(двісті	
мільйонів	гривень	00	копійок)	на	умовах,	визначених	Наглядовою	Радою	
Товариства;	гранична	сукупна	вартість	правочинів:	200000	тис.	грн;	вартість	
активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності:	
16713	тис.	грн;	співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	
вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	
відсотках):	1196,67325%;	загальна	кількість	голосуючих	акцій:	549	546;	
кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	
549	531;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рі-
шення:	549	531;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	
прийняття	рішення:	0.

3).Дата	прийняття	загальними	зборами	Товариства	рішення	про	поперед-
нє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	13.04.2018р.	Відомості	
щодо	правочинів:	характер	правочинів:	договори	надання/отримання	фінан-
сової	 допомоги,	 загальний	 сукупний	 розмір	 яких	 не	 перевищує	
100	000	000,00	грн.	(сто	мільйонів	гривень	00	копійок)	на	умовах,	визначених	
Наглядовою	Радою	Товариства;	гранична	сукупна	вартість	правочинів:	
100000	тис.	грн;	вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності:	16713	тис.	грн;	співвідношення	граничної	сукупної	вартості	
правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	(у	відсотках):	598,33662%;	загальна	кількість	голосуючих	
акцій:	549	546;	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	
загальних	зборах:	549	531;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«за»	прийняття	рішення:	549	531;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголо-
сували	«проти»	прийняття	рішення:	0.

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

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

2.
Генеральний	директор Олексів	С.В.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
13.04.2018
(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТЕРНОПІЛЬАВТО»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
i. Основні відомості про емітента

1.	Повне	найменування	емітента,	 ідентифікаційний	код	юридичної	
особи,	місцезнаходження,	міжміський	код	і	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОМИХАйЛiВСЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПiдПРИЄМСТВО 15141», 20975152,	67100	Одеська	обл.	
Великомихайлiвський	р-н	смт.	Велика	Михайлiвка	вул.	Ленiна,	4,	 (048)	
7845209. 2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загально-
доступній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторін-
ки	в	мережі	 Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	 інформацію:	
velikomihaylivske-atp-15141.pat.ua. 4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	
аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ 
«ПРОФАУдИТ», 36921215. 5.	 Інформація	про	загальні	збори:	Черговi	
збори	вiдбулися	28.04.2017.	Порядок	денний	зборiв	затверджено	На-
глядовою	радою.	Пропозицiї	та	змiни	до	перелiку	питань	порядку	денно-
го	зборiв	з	боку	акцiонерiв	не	надходили.	Позачерговi	збори	у	звiтному	
перiодi	не	проводились.	Перелiк	питань,	що	розглядався	на	зборах:	
1.	Обрання	Голови	та	членiв	лiчильної	комiсiї,	прийняття	рiшення	про	
припинення	 їх	повноважень.	Обрання	голови	та	секретаря	рiчних	за-
гальних	зборiв	акцiонерiв.	Прийняття	рiшень	з	питань	проведення	рiчних	
загальних	 зборiв	 акцiонерiв.	 Затвердження	 порядку	 та	 способу	
засвiдчення	бюлетенiв	для	голосування	на	загальних	зборах	акцiонерiв.	

2.	Прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	директора	про	ре-
зультати	фiнансово-господарської	дiяльностi	за	2016р.	3.	Прийняття	
рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Наглядової	Ради	за	2016р.	4.	За-
твердження	висновкiв	та	прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	
Ревiзора	за	пiдсумками	перевiрки	фiнансово-господарської	дiяльностi	за	
результатами	2016р.	5.	Затвердження	рiчного	звiту	за	2016	рiк.	6.	Розподiл	
прибутку,	покриття	збиткiв,	прийняття	рiшення	про	виплату	дивiдендiв	та	
їх	розмiр	з	урахування	вимог	законодавства	України.	7.	Прийняття	рiшення	
про	спрощення	контролюючого	органу.	Припинення	повноважень	Ревiзора.	
8.	Змiна	вiдомостей	про	мiсцезнаходження	Товариства	у	зв'язку	iз	пере-
йменуванням	 вулицi	 та	 населеного	 пункту	 вiдповiдно	 до	 рiшення	
Великомихайлiвської	с/р	№249-VII	вiд	27.05.16	р.	9.	Внесення	змiн	до	
Статуту	Товариства,	шляхом	викладення	Статуту	у	новiй	редакцiї.	Ви-
значення	уповноважених	осiб	для	пiдписання	нової	редакцiї	Статуту	та	
внесення	запису	до	Єдиного	державного	реєстру.	10.	Прийняти	рiшення	
про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв,	якi	можуть	
вчинятися	Товариством	протягом	не	бiльш	як	одного	року	з	дати	при-
йняття	рiшення.	Питаня	1-9	порядку	денного	розглянутi	та	прийнято	
рiшення	100%	голосiв	«за»,	якi	зареєструвались	для	участi	в	зборах.	
10	питаня	порядку	денного	вирiшили	не	розглядати.	6.	Інформація	про	
дивіденди:	За	результатами	звітного	та	попереднього	років	рішення	щодо	
виплати	дивідендів	не	приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВЕЛИКОМИХАйЛiВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiдПРИЄМСТВО 15141»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОдЕСЬКИй ПОРТОВИй ХОЛОдИЛЬНИК»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

i. Основні відомості про емітента
1.	Повне	найменування	емітента,	ідентифікаційний	код	юридичної	осо-

би,	місцезнаходження,	міжміський	код	і	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОдЕСЬКИй ПОРТОВИй ХОЛОдИЛЬНИК»,	
05529900,	65026	Одеська	область	Приморський	р-н	м.Одеса	Митна	площа	
буд.	1-Б,	(048)	722-30-59.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформа-
ції	у	загальнодоступній	 інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 
3.		Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	odportcold.pat.ua.	4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	аудитор-
ської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ	«ПРОФАУ-
ДИТ»,	36921215.	5.	Інформація	про	загальні	збори:	Черговi	збори	вiдбулися	
21.04.2017.	Порядок	денний	загальних	зборiв	затверджено	Наглядовою	
радою	товариства.	Пропозицiї	та	змiни	до	перелiку	питань	порядку	денно-
го	зборiв	товариства	з	боку	акцiонерiв	не	надходили.	Позачерговi	збори	у	
звiтному	перiодi	не	проводились.	Перелiк	питань,	що	розглядався	на	за-
гальних	зборах:	1.	Про	обрання	голови	та	членiв	лiчильної	комiсiї,	голови	
та	секретаря	загальних	зборiв,	затвердження	регламенту	роботи	загальних	
зборiв	акцiонерiв,	затвердження	порядку	голосування	на	загальних	зборах.	
2.	Звiт	Голови	Правлiння	про	результати	фiнансово-господарської	дiяльностi	
Товариства	у	2016	роцi	та	прийняття	рiшення	за	результатами	його	роз-
гляду.	Визначення	основних	напрямкiв	дiяльностi	товариства	на	2017	рiк.	
3.	Звiт	Наглядової	ради	за	2016	рiк	та	прийняття	рiшень	за	результатами	
його	розгляду.	4.	Звiт	Ревiзiйної	комiсiї,	затвердження	висновкiв	Ревiзiйної	
комiсiї	товариства	за	2016	рiк	та	прийняття	рiшень	за	результатами	їх	роз-
гляду.	5.	Затвердження	рiчного	звiту	Товариства	за	2016	рiк.	6.	Розподiл	
прибутку	i	збиткiв	Товариства	з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом.	
7.	Прийняття	рiшення	про	змiну	типу	Товариства	з	ПАТ	на	ПрАТ.	8.	Прий-
няття	рiшення	про	змiна	найменування	Товариства.	9.	Внесення	та	за-
твердження	змiн	та	доповнень	до	Статуту	Товариства	шляхом	викладення	
його	в	новiй	редакцiї.	Надання	повноважень	щодо	пiдписання	нової	редакцiї	
Статуту	та	вчинення	дiй	щодо	його	державної	реєстрацiї.	10.	Затверджен-
ня	внутрiшнiх	положень	Товариства.	11.	Визначення	кiлькiсного	складу	
Наглядової	ради.	12.	Припинення	повноважень	членiв	Наглядової	ради	
Товариства.	13.	Обрання	членiв	Наглядової	ради	Товариства.	14.	Затвер-
дження	умов	договорiв	(контрактiв),	якi	укладатимуться	з	ними,	встанов-
лення	розмiру	їх	винагороди,	обрання	особи,	уповноваженою	на	пiдписання	
договорiв	(контактiв)	з	членами	Наглядової	ради	Товариства.	15.	Припи-
нення	повноважень	членiв	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства.	16.	Визначення	
кiлькiсного	складу	Ревiзiйної	комiсiї.	17.	Обрання	членiв	Ревiзiйної	комiсiї	
Товариства.	18.	Про	припинення	повноважень	лiчильної	комiсiї	зборiв.	
Питання	порядку	денного	усi	розглянутi	та	прийнято	рiшення	100%	голосiв	
«за»,	якi	зареєструвались	для	участi	в	зборах,	окрiм	13	та	17	питань	кан-
дидатури	обранi	шляхом	кумулятивного	голосування	якi	набрали	бiльшiсть	
голосiв.	6.	Інформація	про	дивіденди:	За	результатами	звітного	та	попере-
днього	років	рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БiЛГОРОд -дНiСТРОВСЬКИй 

МiжРАйПОСТАЧ»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
i. Основні відомості про емітента

1.	Повне	найменування	емітента,	 ідентифікаційний	код	юридичної	
особи,	місцезнаходження,	міжміський	код	і	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БiЛГОРОд-дНiСТРОВСКИй 
МiжРАйПОСТАЧ», 00906002,	 67700	 Одеська	 область	 Бiлгород-
Днiстровський	м.	Бiлгород-Днiстровський	вул.	Шкiльна,	1А,	(04849)	3-17-98.	
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	00906002.sc-ua.
com. 4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	про-
ведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ «ПРОФАУдИТ», 36921215. 
5.	 Інформація	про	загальні	збори:	Черговi	збори	вiдбулися	28.04.2017.	
Порядок	денний	зборiв	затверджено	Наглядовою радою.	Пропозицiї	та	
змiни	до	перелiку	питань	порядку	денного	зборiв	з	боку	акцiонерiв	не	
надходили.	Позачерговi	збори	у	звiтному	перiодi	не	проводились.	Перелiк	
питань,	що	розглядався	на	зборах:	1.	Обрання	членiв	лiчильної	комiсiї,	
прийняття	рiшення	про	припинення	їх	повноважень.	Обрання	секретаря	
зборiв.	Затвердження	порядку	та	способу	засвiдчення	бюлетенiв	для	
голосування	на	зборах.	2.	Прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	
звiту	 Правлiння	 Товариства	 за	 2016	 рiк.	 3.	 Прийняття	 рiшення	 за	
наслiдками	розгляду	звiту	Наглядової	ради	Товариства	за	2016	рiк.	4.	При-
йняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	Ревiзора	Товариства	за	2016	
рiк.	5.	Затвердження	рiчного	звiту	Товариства	за	2016	рiк.	6.	Затверджен-
ня	порядку	розподiлу	прибутку	або	покриття	збиткiв	за	2016	рiк,	прийнят-
тя	рiшення	про	виплату	дивiдендiв	та	їх	розмiр	з	урахування	вимог	за-
конодавства	України.	7.	Припинення	повноважень	Голови	та	членiв	
Наглядової	ради	Товариства.	8.	Обрання	Голови	та	членiв	Наглядової	
ради	Товариства.	9.	Затвердження	умов	цивiльно-правових	договорiв,	що	
укладатимуться	з	Головою	та	членами	Наглядової	ради,	встановлення	
розмiру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	пiдписання	
цивiльно-правових	договорiв	з	Головою	та	членами	Наглядової	ради.	
10.	Припинення	повноважень	Голови	правлiння	Товариства.	11.	Обрання	
Голови	правлiння	Товариства.	12.	Затвердження	умов	контракту,	що	
укладатимуться	з	Головою	правлiння,	встановлення	розмiру	винагороди,	
обрання	особи,	яка	уповноважується	на	пiдписання	контракту	з	Головою	
правлiння	Товариства.	13.	Припинення	повноважень	Ревiзора	Товариства.	
14.	Обрання	Ревiзора	Товариства.	15.	Затвердження	умов	цивiльно-
правових	договорiв,	що	укладатимуться	з	Ревiзором,	встановлення	
розмiру	 його	 винагороди,	 обрання	 особи,	 яка	 уповноважується	 на	
пiдписання	цивiльно-	правового	договору	з	Ревiзором.	Питання	порядку	
денного	усi	розглянутi	та	прийнято	рiшення	100%	голосiв	«за»,	якi	заре-
єструвались	для	участi	в	загальних	зборах,	окрiм	8,	11,	14	питання	кан-
дидатури	обранi	шляхом	кумулятивного	голосування.	6.	Інформація	про	
дивіденди.За	результатами	звітного	та	попереднього	років	рішення	щодо	
виплати	дивідендів	не	приймалось.
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ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРЕКСКАВАЦiЯ»
Річна інформація 

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

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів .
1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне акцiонерне товариство 

«Укрекскавацiя»,
місцезнаходження	21022,	м.	Вінниця,	вулиця	Айвазовського,	26,	код	за	

ЄДРПОУ	33088925,	міжміський	код	та	телефон	0432539492.
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації:	у	загальнодоступній	

інформаційній	базі	даних	13.04.2018	року
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	

річну	інформацію	–	http://www.exkavacia.com

ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СМiЛААГРОПОСТАЧ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  

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

міжміський	код	та	телефон	емітента	Приватне	акцiонерне	товариство	
«СМIЛААГРОПОСТАЧ»,	00908703,	20700	Черкаська	область	Смiлянський	
м.Смiла	вул.Жовтнева,	77,	(0233)	2-25-84	

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії	13.04.2018	

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	
річну	інформацію	www.sap.at24.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
Повідомлення

про виникнення особливої інформації 
(про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що 

діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше 

відсотків, простих акцій акціонерного товариства) емітента
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	23848885
3.	Місцезнаходження:	69000,	м.Запоріжжя,	бул.	Центральний,21
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(061)	2137911
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@slavutich-invest.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 http://smida.gov.ua/db/
participant/23848885

7.	Вид	особливої	інформації:	відомості	про	набуття	прямо	або	опосеред-
ковано	особою	(особами,	що	діють	спільно)	з	урахуванням	кількості	акцій,	
які	належать	їй	та	її	афілійованим	особам,	контрольного	пакета	у	розмірі	
50	і	більше	відсотків,	простих	акцій	акціонерного	товариства. 

ІІ. Текст повідомлення:
Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет 
акцій ПрАТ «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»
Приватне	акцiонерне	товариство	«Компанія	з	управління	активами	

«Славутич-Інвест»	повідомляє,	що	12.04.2018	року	від	Товариства	з	об-
меженою	вiдповiдальнiстю	«Євроформат	ППМ»,	код	за	ЄДРПОУ	-	31089602,	
мiсцезнаходження:	04070,	м.	Київ,	вулиця	Ігорівська,	будинок	1/8	літера	«А»,	
було	отримано	інформацію	/повідомлення	про	набуття	права	власності	на	
контрольний	пакет	акцій	ПрАТ	«Компанія	з	управління	активами	«Славутич-	
Інвест»	,	а	саме:

Товариство	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«Євроформат	ППМ»,	код	за	
ЄДРПОУ	-	31089602,	мiсцезнаходження:	04070,	м.	Київ,	вулиця	Ігорівська,	
будинок	1/8	літера	«А»,	повідомляє,	що	внаслідок	придбання	простих	
іменних	акцій	ПрАТ	«Компанія	з	управління	активами	«Славутич-Інвест»	
(код	за	ЄДРПОУ	23848885,	місцезнаходження:	69000,	Запоріжжя,	бульвар	
Центральний,	21)	стало	власником	контрольного	пакета	простих	іменних	
акцій.	

Кількість	акцій,	що	належали	ТОВ	«Євроформат	ППМ»	до	набуття	
права	власності	на	контрольний	пакет	акцій	ПрАТ	«Компанія	з	управління	
активами	«Славутич-Інвест»	–	4144000	штук	або	29,6	%,	пiсля	-	8400000	
штук	простих	іменних	акцій	у	бездокументарній	формі,	що	становить	60	%	
від	загальної	кількості	акцій.

Найвища	ціна	акції,	за	якою	ТОВ	«Євроформат	ППМ»	придбавало	акції	
ПрАТ	«Компанія	з	управління	активами	«Славутич-Інвест»	протягом	12	мі-
сяців,	що	передують	дню	набуття	такого	пакета	акцій	включно	з	днем	на-
буття,	становить	0,775	(нуль	гривень	77,5	копійок)	за	1	акцію.

Дата	набуття	ТОВ	«Єфроформат	ППМ»	контрольного	пакета	акцій	
ПрАТ	«Компанія	з	управління	активами	«Славутич-Інвест»	-	11.04.2018	р.

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

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

2.	Голова	правління	ПрАТ	«КУА	«Славутич-Інвест»											А.А.Ковиліна	
13	квітня	2018	року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУМИ-АВТО»

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

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«СУМИ-АВТО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	03120443
3.	Місцезнаходження	40002	Суми	Роменська,	98
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	0542	618	071	0542	618071
5.	Електронна	поштова	адреса	main@sumyavto.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	www.sumy-avto.ukravto.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	

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

Зміна	складу	посадових	осіб	емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	Загальними	зборами	
акціонерів	11.04.2018	р.

Припинення	повноважень	посадової	особи	виконано	на	підставі	рішен-
ня	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства	(Протокол	від	11.04.2018	року)	
у	зв'язку	із	припиненням	повноважень	та	діяльності	Ревізійної	комісії	Това-
риства.

Посадова	особа	Іскра	Ігор	Іванович	(паспорт:	серія	номер	виданий	р.	
Не	надана	згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних),	яка	зай-
мала	посаду	Голова	Ревізійної	комісії,	припинила	повноваження.

Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.
Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0грн.
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.
Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	3	роки.
Нікого	не	обрано	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.	
Рішення	про	припинення	повноважень	прийнятоЗагальними	зборами	

акціонерів	11.04.2018	р.
Припинення	повноважень	посадової	особи	виконано	на	підставі	рішен-

ня	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства	(Протокол	від	11.04.2018	року)	
у	зв'язку	із	припиненням	повноважень	та	діяльності	Ревізійної	комісії	Това-
риства.

Посадова	особа	Вертійова	Антоніна	Дмитрівна	(паспорт:	серія	номер	
виданий	р.	Не	надана	згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	
данних),	яка	займала	посаду	Член	Ревізійної	комісії,	припинила	повно-
важення.

Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.
Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0грн.
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.
Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	3	роки.
Нікого	не	обрано	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.	

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

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

2.
Генеральний	директор Дворський	С.Я.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
11.04.2018
(дата)	
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

i. Загальні відомості 
1.	Повне	найменування	емітента	
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ГАЛИЧИНА-АВТО»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	32801235
3.	Місцезнаходження:	79040,	Львів,	Городоцька,	282
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0322320740,	д/н
5.	Електронна	поштова	адреса:	admin@galychyna-avto.lviv.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.galychyna-avto.lviv.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення	

Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	належить	10	і	більше	відсотків	
простих	акцій	акціонерного	товариства	(крім	публічного	акціонерного	това-
риства)

ii. Текст повідомлення 
1).30.03.2018	р.	емітентом	отримано	вiд	ПАТ	«Нацiональний	депозитарiй	

України»	iнформацiйне	повiдомлення	про	завершення	виконання	процедур,	
пов’язаних	з	обов’язковим	продажем	простих	акцiй	ПРАТ	«ГАЛИЧИНА-АВТО»	
акцiонерами	на	вимогу	особи,	яка	є	власником	домiнуючого	контрольного	
пакета	акцiй,	вiдповiдно	до	ст.	65-2	Закону	України	«Про	акцiонернi	товари-
ства»,	внаслiдок	чого	пакет	власника	акцій	-	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«УКРАЇНСЬКА	АВТОМОБІЛЬНА	КОРПОРАЦІЯ»	(код	ЄДРПОУ	
03121566,	місцезнаходження:	01004,	м.	Київ,	вул.	Велика	Василькiвська,	15/2)	
збільшився.	

До	зміни	розмір	пакета	становив	7155420	шт.	простих	iменних	акцiй,	
розмір	частки	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	98,695448%,	розмір	частки	в	
загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй	99,999888%.	

Після	зміни	розмір	пакета	становить	7250000	шт.	простих	iменних	акцiй,	
розмір	частки	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	100%,	розмір	частки	в	загальнiй	
кiлькостi	голосуючих	акцiй	100%.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Генеральний	директор Зінкевич	Н.В.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГАЛИЧИНА-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента	

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕСЯ УКРАїНКА» 

2.	Код	за	ЄДРПОУ
02968533	3.	Місцезнаходження	18036,	м.Черкаси,	Лесi	Україки,4	4.	Між-

міський	код,	телефон	та	факс	/0472/	32-48-64	/0472/	32-48-64	5.	Електронна	
поштова	адреса	02968533@at24.com.ua	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	інформації	
http://lesyafabrika.at24.com.ua/	7.	Вид	особливої	інформації	Відомості	про	
зміну	складу	посадових	осіб	емітента.	

ii. Текст повідомлення 
Вiдповiдно	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	приватного	акцiонерного	

товариства	«Леся	Українка»,	протокол	№	1/18	вiд	12.04.2018	року	у	зв’язку	
iз	закiнченням	термiну	повноважень	припиненi	повноваження:

-голова	Наглядової	ради	–	Мочернюк	Наталiя	Миколаївна,	згоди	поса-
дової	особи	на	розкриття	iнформацiї	щодо	паспортних	даних	не	отримано,	
володiє	часткою	в	статутному	капiталi	74,42	%	123	837,93	грн.	Особа	пере-
бувала	на	посадi	з	15.04.2015р.	по	12.04.2018р.	Посадова	особа	непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	-	член	Наглядової	
ради	–	Кузнецова	Янiна	Орестiвна	згоди	посадової	особи	на	розкриття	
iнформацiї	щодо	паспортних	даних	не	отримано,	володiє	часткою	в	статут-
ному	 капiталi	 15,68	%	 26	 086,65	 грн.	Особа	 перебувала	 на	 посадi	 з	
15.04.2015р.	по	12.04.2018р.	Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	-член	Наглядової	ради	–	Близнюк	
Алiна	Орестiвна	згоди	посадової	особи	на	розкриття	iнформацiї	щодо	пас-
портних	даних	не	отримано,	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi.	
Особа	перебувала	на	посадi	з	15.04.2015р.	по	12.04.2018р.	Посадова	особа	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.

Вiдповiдно	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	приватного	акцiонерного	
товариства	«Леся	Українка»,	протокол	№	1/18	вiд	12.04.2018	року	у	зв’язку	
з	обранням	членiв	Наглядової	ради	обрано:

-	член	Наглядової	ради	–	Мочернюк	Наталiя	Миколаївна	згоди	посадової	
особи	на	розкриття	iнформацiї	щодо	паспортних	даних	не	отримано,	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	74,42	%	123	837,93	грн.Попередньо	займала	
посаду:	голова	Наглядової	ради	ПрАТ	«Леся	Українка».	Особа	повторно	
обрана	на	посаду	термiном	на	3	роки.	Посадова	особа	непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	-	член	Наглядової	ради	–	Кузнецо-
ва	Янiна	Орестiвна	згоди	посадової	особи	на	розкриття	iнформацiї	щодо	
паспортних	даних	не	отримано,	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	
15,68	%	26	086,65	грн.	Попередньо	займала	посаду:	член	Наглядової	ради	
ПрАТ	«Леся	Українка».	Особа	обрана	повторно	на	посаду	термiном	на	
3	роки.	Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає.	-	член	Наглядової	ради	–	Близнюк	Алiна	Орестiвна	згоди	
посадової	особи	на	розкриття	iнформацiї	щодо	паспортних	даних	не	отри-
мано,	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi,	представник	акцiонера	
Мочернюк	Наталiї	Миколаївни,	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	74,42	%	
47630,00	грн.Попередньо	займала	посади:	член	Наглядової	ради	ПрАТ	«Леся	
Українка».	Особа	обрана	повторно	на	посаду	термiном	на	3	роки.	Посадова	
особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.

Вiдповiдно	до	рiшення	Наглядової	ради	ПрАТ	«Леся	Українка»	протокол	
№	б/н	вiд	12.04.2018р.,	обрано:	

голова	Наглядової	ради	–	Мочернюк	Наталiя	Миколаївна	згоди	посадо-
вої	особи	на	розкриття	iнформацiї	щодо	паспортних	даних	не	отримано,	
володiє	часткою	в	статутному	капiталi	74,42	%	123	837,93	грн.Попередньо	
займала	посади:	голова	Наглядової	ради	ПрАТ	«Леся	Українка».	Особа	
повторно	обрана	на	посаду	термiном	на	3	роки.	Посадова	особа	непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	Директор	Кузнецов	Богдан	Євгенiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента	Приватне	акцiонерне	товариство	«Леся	
Українка»	2.	Код	за	ЄДРПОУ02968533	3.	Місцезнаходження	18036,	м.Чер-
каси,	Лесi	Україки,4	4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	/0472/	32-48-64	
/0472/	32-48-64	5.	Електронна	поштова	адреса	02968533@at24.com.ua	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації	http://lesyafabrika.at24.com.ua/	7.	Вид	осо-
бливої	інформації	Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	
згоди	на	вчинення	значних	правочинів	

ii. Текст повідомлення 
Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№	1/18	вiд	12.04.2018	року)	

прийняте	рiшення	про	надання	попередньої	згоди	(схвалення)	на	вчинення	
(укладання)	Товариством	значних	правочинiв,	якi	будуть	вчинятися	Товари-
ством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	цього	рiшення,	предметом	
(характером)	яких	є:	одержання	Товариством	грошових	коштiв	(кредитiв/
позик,	прийняття	грошових	зобов’язань),	гарантiй,	акредитивiв	та/або	одер-
жання	будь-яких	iнших	банкiвських	продуктiв/послуг;	передача	майна	(май-
нових	прав)	Товариства	в	заставу/iпотеку	та/або	укладання	iнших	договорiв	
забезпечення	виконання	зобов’язань	(в	т.ч.	договору	поруки)	Товариства	та/
або	забезпечення	зобов’язань	будь-яких	третiх	осiб;	договорiв	купiвлi-
продажу	майна	(в	тому	числi	нерухомого	майна),	вiдступлення	права	ви-
моги	та/або	переведення	боргу,	оренди	та	лiзингу;	договорiв	поставки,	ди-
лерських	договорiв,	купiвлi-продажу,	агентських	договорiв,	експортних	та	
iмпортних	договорiв,	надання	послуг	Товариством.	

Вартiсть	активiв	емiтента	2297,1	тис.	грн.
Гранична	сукупна	вартiсть	значних	правочинiв	5000	тис.	грн.
Спiввiдношення	217,66	%
Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	81	926;
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	в	загальних	

зборах:	81	926;
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

81	926;
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рiшення:	0.
Додатковi	 критерiї	 для	 вiднесення	 правочину	 до	 значного,	 що	 не	

передбаченi	законодавством,	Статутом	Товариства	не	визначенi.	
iii. Підпис 

1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	
міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	Директор	Кузнецов	Богдан	Євгенiйович
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРУББУдІНдУСТРІЯ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітента цінних паперів ПАТ «ТБІ» за 2017 рік

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

Публічне	акціонерне	товариство	
«Труббудіндустрія»,	05533066,	
вул.	Столичне	шосе,	буд.	100,	
м.	Київ,	03045,	(044)259-54-15

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

13.04.2018

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

trubbud.kiev.ua

4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	
аудиторської	фірми,	якою	
проведений	аудит	фінансової	
звітності

Товариство	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«Аудиторська	фірма	
«Інтелект-Капітал»,	36391522

5.	Інформація	про	загальні	збори.	Вид	загальних	зборів	-	чергові.	Дата	
проведення:	11.04.2017.	Кворум	зборів:	99,4888%.	Перелік	питань,	що	
розглядалися	на	зборах:	1.Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів	
акціонерів	ПАТ	«ТБІ».	2.Обрання	Голови	та	секретаря	загальних	зборів	
акціонерів	ПАТ	«ТБІ».	3.Визначення	порядку	та	способу	засвідчення	
бюлетенів	для	голосування,	в	т.ч.	для	кумулятивного	голосування.	4.Звіт	
Голови	Правління	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	
ПАТ	«ТБІ»	за	2016р.	та	завдання	на	2017р.,	затвердження	річного	звіту	
Товариства	за	2016р.	5.Звіт	Наглядової	ради	ПАТ	«ТБІ»	та	затверджен-
ня	звіту	Наглядової	ради.	6.Звіт	Ревізійної	комісії	про	результати	
перевірки	фінансово-господарської	діяльності	ПАТ	«ТБІ»	за	2016р.	та	
прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.	7.Затвердження	
порядку	використання	прибутку	(покриття	збитків)	за	підсумками	
фінансово-господарської	діяльності	ПАТ	«ТБІ»	у	2016р.	8.Прийняття	
рішення	про	схвалення	значних	правочинів,	які	вчинялися	ПАТ	«ТБІ»	у	
період	з	12.042016	до	11.04.2017,	якщо	вартість	майна	або	послуг,	що	є	
предметом	таких	правочинів,	перевищує	25%	вартості	активів	за	
даними	річної	фінансової	звітності	Товариства	за	2015р.	9.Прийняття	
рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	
вчинятися	ПАТ	«ТБІ»	протягом	1-го	року,	якщо	вартість	майна	або	
послуг,	що	є	предметом	такого	правочину,	перевищує	25%	вартості	
активів	за	даними	останньої	річної	звітності	Товариства.	Про	надання	
повноважень	щодо	укладення	таких	правочинів	та	підписання	докумен-
тів	пов’язаних	з	ними.	10.Прийняття	рішення	про	припинення	повнова-
жень	діючого	складу	Наглядової	Ради	Товариства.	11.Встановлення	
кількісного	складу	Наглядової	Ради	Товариства.	12.Обрання	членів	
Наглядової	Ради	Товариства.	13.Обрання	Голови	Наглядової	Ради	Това-
риства	з	числа	обраних	членів	Наглядової	Ради.	14.Затвердження	умов	
цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуться	з	обраними	членами	
Наглядової	Ради	Товариства,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
підписання	договорів	з	членами	Наглядової	Ради.	15.Внесення	змін	та	
доповнень	до	Статуту	ПАТ	«ТБІ»	в	зв’язку	з	внесенням	змін	до	ЗУ	«Про	
акціонерні	товариства».	Затвердження	нової	редакції	Статуту	Товари-
ства.	Обрання	уповноваженої	особи	на	підписання	Статуту	Товариства	
в	новій	редакції	та	проведення	державної	реєстрації	змін	до	установчих	
документів	Товариства.	16.Внесення	змін	до	Положення	про	Наглядову	
Раду	ПАТ	«ТБІ».	Затвердження	Положення	про	Наглядову	Раду	
ПАТ	«ТБІ»	в	новій	редакції.
Збори	обрали	робочі	органи,	затвердили	річний	звіт	Товариства,	звіт	
Наглядової	ради,	звіт	і	висновки	Ревізійної	комісії	за	2016р.	Прибуток	
вирішено	не	розподіляти	у	зв’язку	з	його	відсутністю,	дивіденди	не	
нараховувати.	Збори	схвалили	значні	правочини,	які	вчинялися	
Товариством	у	період	з	12.04.2016	до	11.04.2017,	в	т.ч.	договір	оренди	
№ОТ	1836	від	31.10.2016	з	ТОВ	«Форум	Груп	Україна».	Попепередньо	
схвалено	значні	правочини,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	
1-го	року,	з	12.04.2017	до	12.04.2018,	у	відповідності	до	Статуту	
Товариства	та	чинного	законодавства,	та	попередньо	схвалено	
укладення	та	підписання	Головою	Правління	ПАТ	«ТБІ»	строком	на	1	рік	
(до	12.04.2018)	контрактів,	договорів	підряду,	позики,	іпотеки,	кредиту,	
купівлі-продажу,	оренди	(найму),	інших	правочинів	на	суму	не	більш	як	
50	млн.	грн.	після	схвалення	їх	Наглядовою	радою	Товариства.	Збори	
припинили	повноваження	діючого	складу	Наглядової	Ради,	обрали	
новий	склад,	обрали	Голову	Наглядової	Ради,	затвердили	умови	
договорів	з	членами	Наглядової	Ради	та	уповноважили	Голову	
Правління	підписати	такі	договори.	Рішенням	зборів	затверджено	
Статут	Товариства	в	новій	редакції	та	нову	редакцію	Положення	про	
Наглядову	Раду.	Позачергові	збори	у	звітному	періоді	не	ініціювались	та	
не	проводились.
6.	Інформація	про	дивіденди:	у	2016-2017	роках	дивiденди	за	підсумком	
2015	та	2016	років	не	нараховувались	та	не	виплачувались	у	зв'язку	з	
відсутністю	прибутку	на	підставі	рішень	відповідних	загальних	зборів.

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

i. Загальні відомості 
1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО»
2.	Код	за	ЄДРПОУ	03120443
3.	Місцезнаходження	40002	Суми	Роменська,	98
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	0542	618071	0542	618071
5.	Електронна	поштова	адреса	main@sumyavto.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	www.sumy-avto.ukravto.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

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

ii. Текст повідомлення 
1)	Дата	прийняття	загальними	зборами	товариства	рішення	про	попе-

реднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	11.04.2018;
Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:	характеру	право-

чинів:	кредитні	договори	з	фінансовими	установами,	загальний	сукупний	
розмір	яких	не	перевищує	40	000	000,00	грн.	(сорок	мільйонів	гривень	
00	копійок)	на	умовах,	визначених	Наглядовою	Радою	Товариства;

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	40000	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	13148	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках):	304,22878%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	527362	;
Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	

зборах:527352	;	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	при-
йняття	рішення:527352	;	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«проти»	прийняття	рішення:0	.

2)	Дата	прийняття	загальними	зборами	товариства	рішення	про	попе-
реднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	11.04.2018;

Відомості	щодо	правочинів:	характер	правочинів:договори	застави	(іпотеки)	
з	фінансовими	установами,	у	тому	числі	в	якості	майнового	поручителя	за	
зобов`язаннями	третіх	осіб,	з	ринковою	вартістю	майна,	що	передається	в	за-
ставу	(іпотеку),	на	суму,	що	не	перевищує	200	000	000,00	грн.	(двісті	мільйонів	
гривень	00	копійок)	на	умовах,	визначених	Наглядовою	Радою	Товариства;

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	200000	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	13148	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках):	1521,1439%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:527362	;
Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	

зборах:527352	;
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «за»	 прийняття	

рішення:527352	;
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	

рішення:0	.
3)	Дата	прийняття	загальними	зборами	товариства	рішення	про	попе-

реднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	11.04.2018;
Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:	характеру	право-

чинів:	договори	надання/отримання	фінансової	допомоги,	загальний	сукуп-
ний	розмір	яких	не	перевищує	100	000	000,00	грн.	(сто	мільйонів	гривень	
00	копійок)	на	умовах,	визначених	Наглядовою	Радою	Товариства;

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	100000	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності:	13148	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	

активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках):	760,57195%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:527362	;
Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	

зборах:527352	;
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «за»	 прийняття	

рішення:527352	;
Кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	

рішення:0	.
iii. Підпис 

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

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
11.04.2018
(дата)	
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації: 

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

«Житомирльон»;2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента:	00306041;	
3.	Місцезнаходження	емітента:	10020	м.Житомир	проспект	Миру	14;	4.	Між-
міський	код,	телефон	та	факс	емітента:	0412	25-93-58;	5.	Електронна	пош-
това	адреса	емітента:	zhitomirljon@gmail.com;	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	інфор-
мації:	www.zt-lyon.host-ua.org.ua;	7.	Вид	особливої	інформації:	Вiдомостi	про	
змiну	складу	посадових	осiб	емiтента

2. Текст повідомлення: 
За	рішенням	загальних	зборів	акціонерів	12.04.2018	р.відбулись	такі	

зміни	в	складі	посадових	осіб:Повноваження	Голови	наглядової	ради	Сем-
ченко	Володимира	Iвановича	припинено	12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	
статутному	капiталi	емiтента	11.540532%	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	
посадi	-	з	07.05.2015	р	по	12.04.2018р.	Повноваження	Члена	наглядової	
ради	Новохацької	Олени	Володимирiвни	припинено	12.04.2018	р.	Володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0.13545%	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	пере-
бувала	на	посадi	-	з	07.05.2015	р	по	12.04.2018	р.Повноваження	Члена	
наглядової	ради	Демченко	Алли	Антонiвни	припинено	12.04.2018	р.	Володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0.13545%	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	пере-
бувала	на	посадi	-	з	07.05.2015	р	по	12.04.2018	р.Повноваження	Голови	
ревiзiйної	 комiсiї	 Коваленко	 Олександра	 Анатолiйовича	 припинено	
12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	2.42827%	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	
протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi	-	з	07.05.2015	р	по	12.04.2018	р.	
Повноваження	Члена	ревiзiйної	комiсiї	Савчук	Лариси	Василiвни	припинено	
12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,13545%.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	
протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi	-	з	07.05.2015	р	по	12.04.2018	р.	
Повноваження	Члена	ревiзiйної	комiсiї	Гуменюк	Галини	Миколаївни	при-
пинено	12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	
0.13545%	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	

Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi	-	з	07.05.2015	р	по	
12.04.2018	р.Голова	наглядової	ради	Семченко	Володимир	Iванович	об-
рано	 12.04.2018	 р.Володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	
11.540532%	.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не-
має.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	на	3	роки,	iншi	посади,	якi	обiймала	ця	
особа	 за	 останнi	 5	 рокiв	 -	 генеральний	 директор.	 Рiшення	 прийнято	
12.04.2018	р.	загальними	зборами	акцiонерiв	та	засiданням	наглядової	ради	
товариства.	Посадова	особа	є	акцiонером	товариства.	Член	наглядової	ради	
Новохацька	Олена	Володимирiвна	обрано	12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	
статутному	капiталi	емiтента	0.13545%	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	на	3	роки,	iншi	
посади,	якi	обiймала	ця	особа	за	останнi	5	рокiв	-	головний	бухгалтер.	По-
садова	особа	є	акцiонером	товариства.	Член	наглядової	ради	Демченко	
Алла	Антонiвна	обрано	12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	0.13545%	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	на	3	роки,	 iншi	посади,	якi	
обiймала	ця	особа	за	останнi	5	рокiв	-	спецiалiст	вiддiлу	кадрiв	Посадова	
особа	є	акцiонером	товариства.	Голова	ревiзiйної	комiсiї	Новохацький	Во-
лодимир	Сергiйович	обрано	12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	статутному	
капiталi	емiтента	0.13545%.Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	на	3	роки,	iншi	посади,	якi	
обiймала	ця	особа	за	останнi	5	рокiв	-	менеджер	з	продажу,	заступник	ди-
ректора.Член	ревiзiйної	комiсiї	Матвiїва	Тетяна	Митрофанiвна	обрано	
12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0.13545%	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	на	
який	обрано	особу	-	на	3	роки,	iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	за	останнi	
5	рокiв	-	пенсiонер.	Рiшення	прийнято	12.04.2018	р.	загальними	зборами	
акцiонерiв	товариства.	Член	ревiзiйної	комiсiї	Савчук	Лариса	Василiвна	
обрано	12.04.2018	р.	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	
0,13545	%	.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	на	3	роки,	iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	
за	останнi	5	рокiв	-	пенсiонер.	Всі	посадові	особи	не	надали	згоду	на	роз-
криття	паспортних	даних.

3. Підпис 
Директор	Костриця	Вiктор	Володимирович,	підтверджує	достовірність	

інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпові-
дальність	згідно	з	законодавством.	13.04.2018	р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «жИТОМИРЛЬОН»

Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	 

емітентами	цінних	паперів	
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)
1. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	"ГЛИНИ	ДОНБАСУ"

2.	Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ	емітента	

23354002

3.	Місцезнаходження	емітента 85053,	Донецька	область,	
Добропiльський	район,	
селище	Дорожнє,	станцiя	Мерцалово

4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс	емітента	

(044)4903318	(044)4903317

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

Iryna.Vitvitska@sibelco.com

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

www.clays.prat.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомостi	про	прийняття	рiшення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинiв

2. Текст повідомлення
11.04.2018	року,	черговими	(рiчними)	загальними	зборами	акцiонерiв	

ПРИВАТНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ГЛИНИ	ДОНБАСУ»	(далi	-	
Товариство)	(Протокол	№1	вiд	11.04.2018	року)	прийнято	рiшення	про	по-
переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв,	якi	можуть	вчиня-
тися	Товариством	протягом	року	 з	 дня	прийняття	даного	рiшення	до	
11.04.2019	року	включно.	

Даним	рiшенням	попередньо	надано	згоду	на	вчинення	Товариством	
наступних	значних	правочинiв:	будь-яких	договорiв,	в	тому	числi	шляхом	
пролонгацiї	дiючих	та/або	укладення	нових	договорiв	з	будь-якими	юри-
дичними	та	фiзичними	особами	незалежно	вiд	 їх	форм	власностi,	на-
ступного	характеру:	договори	щодо	купiвлi-продажу	глини,	композиту,	
шпату;	договори	про	надання	 транспортних	послуг	 та	фiнансового	
лiзингу;	договори	послуг	з	проведення	робiт	зi	знiмання	верхнього	слою	
грунтових	порiд	та	рекультивацiї,	згiдно	планiв	кар'єрних	робiт;	догово-
ри	надання	транспортно-експедиторських	послуг,	в	тому	числi	договори	
з	перевезення	вантажiв	залiзничним	(по/через	територiю	України,	країн	
СНД	та	територiєю	третiх	держав)	та	морським	транспортом;	договори	
на	виконання	розвантажувально-навантажувальних	робiт;	договори	ви-
конання	перевантажувальних	робiт	та	складських	робiт	в	портах;	дого-
вори	на	проведення	технiчного	обслуговування	та	ремонтних	робiт	
устаткування,	що	належить	Товариству;	за	умови	що	гранична	сукупна	
вартiсть	кожного	типу	договору	не	повинна	перевищувати	еквiвалент	в	
розмiрi	 35	 000	 000	 (тридцять	 п'ять	 мiльйонiв)	 Євро	 за	 курсом	
Нацiонального	банку	України	станом	на	дату	вчинення	такого	договору.	
Гривневий	еквiвалент	на	дату	прийняття	рiшення	за	офiцiйним	курсом	
Нацiонального	банку	України	становить	1123792,21	тис.грн.	

Вартiсть	активiв	Товариства	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	становить	455265	тис.	гривень.	

Спiввiдношення	граничної	сукупної	вартостi	правочинiв	до	вартостi	
активiв	Товариства	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	стано-
вить	246,84353%.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	100	штук.	Кiлькiсть	
голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	100	
штук.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	-	
100	штук,	«проти»	прийняття	рiшення	-	0	штук,	«утрималися»	вiд	прийняття	
рiшення	-	0	штук.

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

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

3.2.	Найменування	посади.
Генеральний	директор	____________	Ткач	Iгор	Васильович
	 	 	 М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГЛИНИ дОНБАСУ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

емітента цінних паперів  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: При-
ватне	акцiонерне	товариство	«Ушицький	комбiнат	будiвельних	матерiалiв»,	
00110177,	Україна	Житомирська	обл.	Коростенський	р-н	11563	с.	Гулянка	
Молодiжна,	буд.	18,	04142-9-95-89

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄдРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Приватне	пiдприємство	«Аудиторська	компанiя	«ПРЕ-
СТИЖ»,	35169487

5. Інформація про загальні збори: 
30.03.2017	проведено	річні	загальні	збори.	Розглянувши	питання	по-

рядку	денного:1.	Обрання	членiв	Лiчильної	комiсiї,	прийняття	рiшення	про	
припинення	їх	повноважень.2.	Обрання	Голови	та	Секретаря	загальних	
зборiв.3.	Прийняття	рiшення	з	питань	проведення	загальних	зборiв,	за-
твердження	регламенту	роботи	загальних	зборiв.4.	Визначення	порядку	
та	способу	засвiдчення	бюлетенiв	для	голосування	на	загальних	зборах	
акцiонерiв.5.	Звiт	Генерального	директора	про	пiдсумки	фiнансово	-	гос-
подарської	дiяльностi	за	2015-2016рр.,	прийняття	рiшення	за	наслiдками	
розгляду	звiту.	6.	Звiт	Наглядової	ради	за	2015-2016рр.,	прийняття	рiшення	
за	наслiдками	розгляду	звiту.	7.	Звiт	Ревiзiйної	комiсiї	за	2015-2016рр,	
прийняття	рiшення	за	наслiдками	розгляду	звiту	та	затвердження	висновкiв	
Ревiзiйної	комiсiї.8.	Затвердження	рiчного	звiту	та	балансу	Товариства	за	
2015-2016рр.	9.	Затвердження	порядку	розподiлу	прибутку	Товариства	за	
2012-2016рр.	10.	Прийняття	рiшення	про	припинення	повноважень	На-
глядової	ради	Товариства.	11.	Обрання	членiв	Наглядової	ради	Товари-
ства.	12.	Затвердження	умов	цивiльно-правових	договорiв	з	членами	
Наглядової	ради.	Визначення	особи	уповноваженої	на	пiдписання	вiд	iменi	
Товариства	договорiв	з	членами	Наглядової	ради.	13.	Прийняття	рiшення	
про	припинення	повноважень	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства.	14.	Обрання	
членiв	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства.	15.	Затвердження	умов	цивiльно-
правових	договорiв	з	членами	Ревiзiйної	комiсiї.	Визначення	особи	уповно-
важеної	на	пiдписання	вiд	iменi	Товариства	договорiв	з	членами	Ревiзiйної	
комiсiї.	16.	Прийняття	рiшення	про	затвердження	значних	правочинiв,	якi	
були	укладенi	Товариством	протягом	року.	17.	Прийняття	рiшення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв,	якi	можуть	
вчинятися	Товариством	протягом	не	бiльш	як	одного	року	з	дати	прийнят-
тя	такого	рiшення.	Визначення	особи	уповноваженої	на	пiдписання	значних	
правочинiв.18.	Припинення	повноважень	Генерального	директора	Това-
риства.	19.	Обрання	Генерального	директора	Товариства.Вирiшили:	
1.	Лiчильна	комiсiя	обрана	у	складi:	голова	лiчильної	комiсiї	Давидюк	
Наталiя	 Миколаївна,	 члени	 лiчильної	 комiсiї	 Кутишенко	 Людмила	
Анатолiївна,	Яценко	Iрина	Володимирiвна.	Повноваження	лiчильної	комiсiї	
припиняються	пiсля	складання	протоколу	про	пiдсумки	голосування.	
2.	Головою	Загальних	зборiв	обраний	Трокоз	Микола	Миколайович.Секре-
тарем	Загальних	зборiв	обрана	Соколенко	Валентина	Володимирiвна.	
3.	Регламент	проведення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	-	виступаючi	з	питань	
порядку	денного	до	10	хвилин;	запитання,	вiдповiдi	на	запитання	-	до	
3	хвилин.	Питання	порядку	денного	розглядати	без	перерви,	перерву	
зробити	на	час	пiдведення	пiдсумкiв	голосування.	Голосування	на	За-
гальних	зборах	-	таємне	та	проводиться	з	використанням	бюлетенiв.	
4.	Бюлетенi	для	голосування	засвiдчуються	пiдписом	голови	реєстрацiйної	
комiсiї	при	здiйснення	реєстрацiї	акцiонерiв	для	участi	у	Загальних	зборах	
та	наданнi	таким	акцiонерам	бюлетенiв	для	голосування.	5.	Затвердити	
звiт	Генерального	директора	про	пiдсумки	фiнансово	-	господарської	
дiяльностi	за	2015-	2016	рр.	6.	Затвердити	звiт	Наглядової	ради	за	2015-
2016рр.7.	Затвердити	звiт	та	висновки	Ревiзiйної	комiсiї	за	2015-2016рр.	
8.	Затвердити	рiчний	звiт	та	баланс	Товариства	за	2015-2016рр9.	Затвер-
дити	збиток	Товариства	за	2015	рiк	у	сумi	-	3664	тис.	грн.,	за	2016	рiк	у	
сумi	-12274	тис.	грн.	Прибуток	2012-2014	рокiв	становив	20263	тис.	грн.,	
залишок	нерозподiленого	прибутку	на	01.01.12	-	2102	тис.	грн.	(що	виник	
наслiдок	переходу	з	01.01.11	на	МСФЗ	та	вiдповiдного	трансформацiйного	
коригування	залишку	нерозподiленого	прибутку),	сума	рекласифiкацiї	
дооцiнки	основних	засобiв,	що	вибули	у	2013-2016рр.	-	262	тис.	грн.	
Розподiлити	прибуток	2012-2014	рокiв	наступним	чином:-	направити	
15938	 тис.	 грн.	 на	 погашення	 збиткiв	 2015-2016	 рокiв;-	 направити	
6689	тис.	грн.	на	використання	в	господарськiй	дiяльностi	Товариства	
10.	Припинити	повноваження	Наглядової	ради	Товариства	у	складi:	Хай-

ретдинов	Рашид	Максутович,	Лiтвiненко	Андрiй	Володимирович,	Карасев	
Анатолiй	Олександрович,	Шодiєв	Алiшер	Бахромович,	Голубятников	
Ярослав	Олегович11.	Наглядова	рада	Публiчного	акцiонерного	товариства	
«Ушицький	комбiнат	будiвельних	матерiалiв	обрана	у	складi:Хайретдинов	
Рашид	МаксутовичЛiтвiненко	Андрiй	ВолодимировичКарасев	Анатолiй	
ОлександровичШодiєв	Алiшер	БахромовичГолубятников	Ярослав	Олего-
вич.	12.	Затвердити	умови	цивiльно-правових	договорiв	з	членами	На-
глядової	ради.	Визначити	Генерального	директора	Товариства	уповно-
важеною	особою	на	пiдписання	вiд	iменi	Товариства	договорiв	з	членами	
Наглядової	ради.13.	Припинити	повноваження	Ревiзiйної	комiсiї	Товари-
ства	у	складi:	Большаков	Iлля	Володимирович,	Будас	Олександр	Пили-
пович,	Жубрева	Ольга	Анатолiївна.	14.	Ревiзiйна	комiсiя	Публiчного	
акцiонерного	товариства	«Ушицький	комбiнат	будiвельних	матерiалiв	об-
рана	у	складi:Большаков	Iлля	ВолодимировичБудас	Олександр	Пилипо-
вичЖубрева	Ольга	Анатолiївна.	15.	Затвердити	умови	цивiльно-правових	
договорiв	з	членами	Ревiзiйної	комiсiї.	Визначити	Генерального	директора	
Товариства	уповноваженою	особою	на	пiдписання	вiд	iменi	Товариства	
договорiв	з	членами	Ревiзiйної	комiсiї.16.	Затвердити	значнi	правочини,	
якi	були	укладенi	Товариством	протягом	року.17.	Попередньо	надати	
згоду	на	вчинення	Товариством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	
цього	рiшення	Загальними	зборами	наступних	правочинiв:	укладання	
кредитних	договорiв	з	банкiвським	установами	та	будь-якi	 iншi	значнi	
правочини	з	 iншими	суб'єктами	господарювання	граничною	сукупною	
вартiстю,	що	не	перевищуватиме	120	мiльйонiв	гривень.	Надати	повно-
важення	на	укладання	та	пiдпис	таких	правочинiв	Генеральному	директо-
ру	Товариства.	18.	Припинити	повноваження	Генерального	директора	
Товариства	Гопанчука	Антона	Пилиповича	з	31.03.2017	року.	19.	Обрати	
генеральним	директором	ПАТ	«Ушицький	комбiнат	будiвельних	матерiалiв»	
Вербицького	Вiталiя	Павловича.	Укласти	контракт	з	Вербицьким	В.П.	з	
01.04.2017	року.	Уповноважити	голову	Наглядової	ради	Хайретдинова	Р.М.	
пiдписати	контракт	з	Вербицьким	В.П.Визначити	Вербицького	Вiталiя	
Павловича	(паспорт	серiї	ВМ	№	551200,	виданий	Коростенським	МРВ	
УМВС	України	в	Житомирськiй	областi,	дата	видачi	28.07.1998	року,	
реєстрацiйний	номер	облiкової	картки	платникiв	податкiв	2197912431)	
уповноваженою	особою	на	подання	документiв	для	проведення	реєстрацiї	
змiн	до	вiдомостей	про	Товариство	в	Єдиному	державному	реєстрi	
(вiдомостi	про	змiну	генерального	директора	Товариства).	Осiб,	що	по-
давали	пропозицiї	до	перелiку	питань	порядку	денного	не	було.	Змiн	у	
перелiку	питань	порядку	денного	не	було.	Рiшення	про	проведення	рiчних	
загальних	зборiв	акцiонерiв	було	прийнято	Наглядовою	радою	Товариства	
на	пiдставi	чинного	законодавства	та	Статуту	Товариства.	Порядок	денний	
затверджений	Наглядовою	радою	Товариства.	Всi	питання	оголошеного	
порядку	денного	були	розглянутi	на	загальних	зборах	акцiонерiв	та	по	
кожному	з	них	були	прийнятi	вiдповiднi	рiшення.

15.12.2017	проведено	позачергові	загальні	збори.	Розглянувши	питан-
ня	порядку	денного:1.Обрання	лiчильної	комiсiї,	голови	та	секретаря	за-
гальних	зборiв,	визначення	регламенту	проведення	загальних	зборiв	
акцiонерiв.2.Змiна	типу	акцiонерного	товариства.	3.Змiна	найменування	
Товариства	та	уповноваження	Генерального	директора	Товариства	вчи-
нити	необхiднi	дiї	щодо	внесення	змiн	у	правовстановлюючi	документи	
Товариства	 та	 на	 державну	 реєстрацiю	 змiн	 до	 установчих	
документiв.4.Внесення	(затвердження)	змiн	до	статуту	Товариства	та	за-
твердження	нової	редакцiї	статуту.	Уповноваження	Голови	та	секретаря	
Загальних	зборiв	акцiонерiв	на	його	пiдписання.5.Прийняття	рiшення	про	
дострокове	припинення	повноважень	членiв	Наглядової	ради.6.Обрання	
членiв	Наглядової	ради.7.Затвердження	умов	договорiв	з	членами	На-
глядової	ради.8.Визначення	особи	уповноваженої	на	пiдписання	вiд	iменi	
Товариства	договорiв	з	членами	Наглядової	ради.Вирiшили:1.	1.	Обрати	
Головою	позачергових	загальних	зборiв	Товариства	Трокоз	Миколу	Мико-
лайовича,	а	секретарем	-	Соколенко	Валентину	Володимирiвну.	Повно-
важення	Голови	та	секретаря	позачергових	загальних	зборiв	Товариства	
припиняються	пiсля	оформлення	протоколу	позачергових	загальних	зборiв	
Товариства.2.	Обрати	лiчильну	комiсiю	в	складi	3	осiб,	а	саме:	Голова	
Лiчильної	комiсiї	Давидюк	Наталiя	Миколаївна,	члени	лiчильної	комiсiї	
Кутишенко	Людмила	Анатолiївна,	Яценко	Iрина	Володимирiвна.Лiчильнiй	
комiсiї	надаються	такi	функцiї:-	пiдрахунок	голосiв	та	пiдведення	пiдсумкiв	
голосування,-	документальне	оформлення	результатiв	голосування,-	скла-
дання	протоколiв	про	пiдсумки	голосування.Повноваження	лiчильної	комiсiї	
припиняються	пiсля	закриття	позачергових	загальних	зборiв	Товариства.	
3.	Затвердити	регламент	проведення	позачергових	загальних	зборiв	То-
вариства,	а	саме:	для	доповiдi	по	питаннях	порядку	денного	надавати	
доповiдачам	до	10	хвилин,	на	запитання	та	виступи	до	3	хвилин.	Пропозицiї	
та	запитання	подавати	до	президiї	в	письмовому	виглядi.	2.	Змiнити	тип	
акцiонерного	товариства	ПАТ	«УШИЦЬКИЙ	КОМБIНАТ	БУДIВЕЛЬНИХ	
МАТЕРIАЛIВ»	з	публiчного	на	приватне.3.	1.	У	зв'язку	iз	змiною	типу	То-
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вариства	змiнити	найменування	Товариства	на:Повне	найменування	
українською	мовою	-	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«УШИЦЬ-
КИЙ	КОМБIНАТ	БУДIВЕЛЬНИХ	МАТЕРIАЛIВ»;	Скорочене	найменування	
українською	мовою	 -	ПрАТ	«УШИЦЬКИЙ	КОМБIНАТ	БУДIВЕЛЬНИХ	
МАТЕРIАЛIВ».	2.	У	зв'язку	iз	змiною	найменування	Товариства	уповно-
важити	Генерального	директора	Товариства	Вербицького	Вiталiя	Павло-
вича	вчинити	необхiднi	дiї	щодо	внесення	змiн	у	правовстановлюючi	до-
кументи	 Товариства	 та	 проведення	 державної	 реєстрацiї	 змiн	 до	
установчих	документiв	Товариства.4.	Внести	(затвердити)	змiни	до	стату-
ту	Товариства	шляхом	викладення	Статуту	Товариства	у	новiй	редакцiї.	
Затвердити	нову	редакцiю	Статуту	Товариства.	Уповноважити	Голову	та	
секретаря	зборiв	пiдписати	нову	редакцiю	Статуту	Товариства.5.	Припи-
нити	повноваження	членiв	Наглядової	ради	Товариства.6.	Обрати	На-
глядову	раду	Товариства	у	кiлькостi	4	осiб,	а	саме:	Шодiєв	Алiшер	Бахро-
мович,	 Лiтвiненко	 Андрiй	 Володимирович,	 Карасев	 Анатолiй	
Олександрович,	Голубятников	Ярослав	Олегович.7.	Затвердити	цивiльно-
правовi	договори	на	здiйснення	своїх	повноважень	з	членами	Наглядової	
ради	Товариства.8.	Уповноважити	Генерального	директора	Товариства	

Вербицького	Вiталiя	Павловича	на	пiдписання	цивiльно-правових	договорiв	
з	обраними	членами	Наглядової	ради	Товариства.Осiб,	що	подавали	
пропозицiї	до	перелiку	питань	порядку	денного	не	було.	Змiн	у	перелiку	
питань	порядку	денного	не	було.	Рiшення	про	проведення	загальних	зборiв	
акцiонерiв	було	прийнято	Наглядовою	радою	Товариства	на	пiдставi	чин-
ного	законодавства	та	Статуту	Товариства.	Порядок	денний	затверджений	
Наглядовою	радою	Товариства.	Всi	питання	оголошеного	порядку	денно-
го	були	розглянутi	на	загальних	зборах	акцiонерiв	та	по	кожному	з	них	
були	прийнятi	вiдповiднi	рiшення.	Осiб,	що	подавали	пропозицiї	до	перелiку	
питань	порядку	денного	не	було.	Змiн	у	перелiку	питань	порядку	денного	
не	було.	Рiшення	про	проведення	загальних	зборiв	акцiонерiв	було	прий-
нято	Наглядовою	радою	Товариства	на	пiдставi	чинного	законодавства	та	
Статуту	Товариства.	Порядок	денний	затверджений	Наглядовою	радою	
Товариства.	Всi	питання	оголошеного	порядку	денного	були	розглянутi	на	
загальних	зборах	акцiонерiв	та	по	кожному	з	них	були	прийнятi	вiдповiднi	
рiшення.

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКЕ дУНАйСЬКЕ 

ПАРОПЛАВСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
i. Основні відомості про емітента

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

Приватне	акцiонерне	товариство	
"Українське	Дунайське	пароплавство",	
01125821Одеська	,	Iзмаїльський,	68600,	
м.Iзмаїл,	вул.Краснофлотська,	28	
(04841)72546,

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

13.04.2017

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

http://udp.one/

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

загальнi	збори	у	2017р.	не	проводились

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 345409 269535
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 70026 61311
Довгострокові	фінансові	інвестиції 6104 5267
Запаси 55123 44364
Сумарна	дебіторська	заборгованість 32095 43681
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 20188 12298
Власний	капітал 152622 166653
Статутний	капітал 579510 579510
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -734565 -720534
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 1950 5200
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 190837 97682
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна	номінальна	
вартість
у	відсотках	від	
статутного	капіталу

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

0 0

Голова	Правлiння Чалий	Д	С
(посада) (підпис) (прізвище	та	ініціали	керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів	

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

нерухомістю) емітента 
(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)

1. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  
"ГЛИНИ дОНБАСУ"

2.	Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ	емітента	

23354002

3.	Місцезнаходження	емітента 85053,	Донецька	область,	
Добропiльський	район,	селище	
Дорожнє,	станцiя	Мерцалово

4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс	емітента	

(044)4903318	(044)4903317

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

Iryna.Vitvitska@sibelco.com

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтер-
нет,	 яка	 додатково	 використову-
ється	емітентом	для	розкриття	 ін-
формації	

www.clays.prat.ua

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

2. Текст повідомлення
Дата	прийняття	загальними	зборами	акцiонерного	товариства	рiшення	про	

виплату	дивiдендiв:	11.04.2018	року	(Протокол	№1	вiд	11	квiтня	2018	року).
Дата	прийняття	Наглядовою	радою	акцiонерного	товариства	рiшення	

про	встановлення	дати	складення	перелiку	осiб,	якi	мають	право	на	отри-
мання	дивiдендiв,	порядок	та	строк	їх	виплати:	11.04.2018	року	(Протокол	
№	6/18	вiд	11	квiтня	2018	року).

Дата	складання	перелiку	осiб,	якi	мають	право	на	отримання	дивiдендiв:	
30.04.2018	року.

Розмiр	дивiдендiв,	що	пiдлягають	виплатi	вiдповiдно	до	рiшення	за-
гальних	зборiв	(грн):	178	837	089,00	грн.	

Строк	виплати	дивiдендiв:	з	30.04.2018	року	в	максимально	короткий	
строк,	але	в	будь-якому	випадку	не	пiзнiше	11.10.2018року.

Спосiб	виплати	дивiдендiв:	безпосередньо	акцiонерам.
Черговими	(рiчними)	загальними	зборами	акцiонерiв	прийняте	рiшення	

(Протокол	№1	вiд	11	квiтня	2018	року)	про	виплату	дивiдендiв	за	2017	рiк,	
в	сумi	178	837	089	(сто	сiмдесят	вiсiм	мiльйонiв	вiсiмсот	тридцять	сiм	тисяч	
вiсiмдесят	дев'ять)	гривень	00	копiйок.

Порядок	виплати	дивiдендiв:	
Товариство	може	здiйснити	виплату	дивiдендiв	шляхом	виплати	всiєї	

суми	дивiдендiв	у	повному	обсязi	або	кiлькома	частками	протягом	всього	
строку	виплати	дивiдендiв,	що	не	перевищує	шiсть	мiсяцiв	з	дня	прийнят-
тя	рiшення	про	виплату	дивiдендiв	Загальними	зборами	акцiонерiв.

При	виплатi	Товариством	дивiдендiв	частками,	такi	виплати	здiйснюються	
одночасно	 всiм	 особам,	 якi	 мають	 право	 на	 отримання	 дивiдендiв,	
пропорцiйно.

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

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

3.2.	Найменування	посади.
Генеральний	директор	____________	Ткач	Iгор	Васильович
	 	 	 М.П.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
1.	Повне	найменування	емітента,	
ідентифікаційний	код	юридичної	
особи,	місцезнаходження,	
міжміський	код	і	телефон	
емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЛИБОР», 
код	ЄДРПОУ	14226133,	вул.
Елеваторна,	буд.1,	м.Чернігів,	р-н	
Новозаводський,	Чернiгiвська	об-
ласть,	14026,	(0462)72-87-63

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

11.04.2018

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

www.mlybor.com.ua

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

ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«РІАЛ	АУДИТ»,	
код	ЄДРПОУ	38013592

5.	Інформація	про	загальні	збори:	Вид	загальних	зборів	-	чергові.	Дата	прове-
дення:	13.04.2017	року.	Кворум	зборів:	95,322%	до	загальної	кількості	голосів.	
Перелік	питань,	що	розглядалися	на	загальних	зборах:	1.	Про	обрання	лічиль-
ної	комісії	Зборів	Товариства.	2.	Про	схвалення	рішення	Наглядової	ради,	при-
йнятого	17	лютого	2017	р.,	а	саме:	«Про	встановлення	порядку	та	способу	за-
свідчення	 бюлетеня	 для	 голосування	 та	 бюлетеня	 для	 кумулятивного	
голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	13	квітня	2017	р.».	3.	Про	встанов-
лення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетеня	для	голосування	та	бюлетеня	
для	кумулятивного	голосування	на	загальних	зборах	акціонерів.	4.	Про	при-
йняття	рішення	з	питань	порядку	проведення	Зборів.	5.	Про	обрання	голови	та	
секретаря	Зборів.	6.	Про	розгляд	звіту	Наглядової	Ради	Товариства	про	роботу	
за	2016	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.	7.	Про	розгляд	
звіту	Директора	Товариства	про	результати	фінансово-господарської	діяльнос-
ті	за	2016	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.	8.	Про	розгляд	
звіту	та	висновків	Ревізійної	комісії	Товариства	про	роботу	за	2016	рік	та	при-
йняття	рішення	за	наслідками	розгляду	таких	висновків.	9.	Про	затвердження	
річного	звіту	Товариства	за	2016	рік,	у	тому	числі	фінансової	звітності	Товари-
ства	за	2016	рік.	10.	Про	розподіл	прибутку	та	покриття	збитків	Товариства	за	
підсумками	роботи	за	2016	рік.	11.	Про	прийняття	рішення	щодо	виплати	диві-
дендів	за	підсумками	діяльності	Товариства	у	2016	р.	12.	Про	прийняття	рішен-
ня	про	зміну	типу	Товариства	з	публічного	на	приватне,	про	прийняття	рішення	
про	зміну	найменування	Товариства.	13.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товари-
ства	шляхом	викладення	його	у	новій	редакції.
14.	Про	внесення	змін	до	Єдиного	державного	реєстру	юридичних	осіб,	фізич-
них	осіб	-	підприємців	та	громадських	формувань.

15.	 Про	 скасування	 дії	 Положень:	 «ПРО	 ЗАГАЛЬНІ	 ЗБОРИ	 ПУБЛІЧНОГО	
АКЦІО	НЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МЛИБОР»»,	«ПРО	НАГЛЯДОВУ	РАДУ	ПУ-
БЛІЧНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «МЛИБОР»»,	 «ПРО	 РЕВІЗІЙНУ	
КОМІСІЮ	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МЛИБОР»»,	«ПРО	
ОДНООСІБНИЙ	ВИКОНАВЧИЙ	ОРГАН	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«МЛИБОР»».	16.	Про	затвердження	Положень:	«Про	загальні	збори	
акціонерів	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МЛИБОР»,	«Про	
Наглядову	раду	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МЛИБОР»,	
«Про	Ревізійну	комісію	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МЛИ-
БОР»,	«Про	Директора	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МЛИ-
БОР»	 та	 Принципів	 (кодексу)	 корпоративного	 управління	 ПРИВАТНОГО	
АКЦІО	НЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МЛИБОР».	17.	Про	припинення	повноважень	
Голови	та	членів	Наглядової	ради	Товариства.	18.	Про	обрання	членів	Нагля-
дової	ради	Товариства.	19.	Про	затвердження	умов	цивільно-правових	догово-
рів,	трудових	договорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	членами	Наглядової	
ради,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважуєть-
ся	на	підписання	договорів	 (контрактів)	з	членами	Наглядової	ради	Товари-
ства.
20.	Про	виконання	обов’язків	раніше	обраними	членами	Ревізійної	комісії	Това-
риства	до	 закінчення	строку	повноважень,	 на	який	 їх	було	обрано.	21.	Про	
прийняття	рішення	щодо	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	
можуть	вчинятися	Товариством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	такого	
рішення	 на	 Зборах.	 22.	 Про	 схвалення	 вчинення	 Товариством	 правочинів,	
щодо	яких	є	 заінтересованість.	Особи,	що	подавали	пропозиції	до	переліку	
питань	порядку	денного:	пропозиції	до	переліку	питань	порядку	денного	не	по-
давались.
Результати	розгляду	питань	порядку	денного:	З	усіх	питань	порядку	денного	
рішення	прийняті,	протокол	загальних	зборів	акціонерів	розміщено	на	сайті	емі-
тента	-	www.mlybor.com.ua
Вид	загальних	зборів	-	позачергові.	Дата	проведення:	02.08.2017	року.	Кво-
рум	зборів:	95,322%	до	загальної	кількості	голосів.
Перелік	питань,	що	розглядалися	на	загальних	зборах:	1.Про	обрання	лі-
чильної	комісії	Зборів	Товариства.	2.	Про	прийняття	рішень	з	питань	поряд-
ку	 проведення	 Зборів	 Товариства.	 3.	 Про	 попереднє	 схвалення	 Товари-
ством	значних	правочинів.	4.	Про	надання	згоди	на	вчинення	Товариством	
правочинів,	щодо	яких	є	заінтересованість.	Особи,	що	подавали	пропозиції	
до	переліку	питань	порядку	денного:	пропозицій	до	переліку	питань	порядку	
денного	не	подавалось.	Особа,	що	ініціювала	проведення	ПОЗАЧЕРГОВИХ	
загальних	 зборів:	 Наглядова	 рада.	 Результати	 розгляду	 питань	 порядку	
денного:	
З	усіх	питань	порядку	денного	рішення	прийняті,	протокол	позачергових	за-
гальних	зборів	акціонерів	розміщено	на	сайті	емітента	-	www.mlybor.com.ua
6.	Інформація	про	дивіденди:	за	звітний	період	дивіденди	не	виплачува-
лись.	

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОРХІдЕЯ»,	
код	ЄДРПОУ	19032729,	Бессарабська	
площа,	2,	м.Київ,	01004,	044-235-12-09

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

12.04.2018

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

www.orchidaya.emit.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКС «ЛИБІдСЬКИй»

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

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	 «КОМПЛЕКС	 «ЛИБІДСЬКИЙ»,	 32768518,	 вул.	Миколи	 Грінченка,	
буд.	 18,	 м.	Київ,	 Голосіївський	 р-н,	 Київська	область,	 03039,	 УКРАЇНА,	
(044)	529-60-90;	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	за-
гальнодоступній	 інформаційній	базі	даних	Комісії:	12.04.2018;	3.	Адреса	
сторінки	в	мережі	 Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	 інформа-
цію:	http://motor-city.com.ua/news

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
дОСЛiдНИй i ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИй 
iНСТИТУТ ЗАСОБiВ ТЕХНОЛОГiЧНОГО УСТАТКУВАН-
НЯ «ВЕЛТ»,	 Код	 за	 ЄДРПОУ	 00216488,	 адреса:	 Україна,	 Харків-
ська	обл.,	61038,	м.	Харкiв	вул.	Ак.	Павлова,	82,	тел.:	(057)	738-30-32

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://velt.pat.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-

ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство	 з	 обмеженою	
вiдповiдальнiстю	 «Аудиторська	 компанiя	 «ЗЕЛЛЕР»,	 Код	 за	 ЄДРПОУ	
31867227

5. Інформація про загальні збори: Збори	 акцiонерiв	 у	 звiтному	
роцi	не	проводились	(ст.	49	Закону	України	«Про	акцiорнернi	товари-
ства»).

6. Інформація про дивіденди: В	 зв`язку	 з	 отриманими	 збитками,	
дивiденди	за	2017	рiк	не	нараховувались.	
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "КРИВОРIЖГАЗ"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 03341397
3.	Місцезнаходження 50051,	Днiпропетровська	область,	

мiсто	Крививй	Рiг,	проспект	
Металургiв,	1

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (056)405-40-00	(056)404-29-05
5.	Електронна	поштова	адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

https://kr.104.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Публiчного	

акцiонерного	 товариства	 «КРИВОРIЖГАЗ»	 вiд	 06	 квiтня	 2018	р.	 вiдбулися	
змiни	у	складi	посадових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припинити	
з	01.05.2018	р.	повноваження	членiв	(в	т.ч.	Голови)	Наглядової	ради	Товари-
ства	у	складi:	Девiда	Ентонi	Ховарда	Брауна	(David	Antony	Howard	Brown)	-	
представника	акцiонера	ТАНТЕР	ХОЛДIНГС	ЛIМIТЕД	(TANTER	HOLDINGS	
LIMITED),	НЕ	173090.	Повноваження	посадової	особи,	яка	обiймала	посаду	
Голови	Наглядової	ради,	припиняються	у	зв`язку	з	закiнченням	строку	повно-
важень	Наглядової	 ради,	 обраної	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 Товари-
ства	вiд	07.04.2017	р.	Часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Не-
погашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 має.	 Особа	 не	
надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	перебу-
вала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	07.04.2017	р.,	на	посадi	Голови	На-
глядової	ради	з	18.04.2017	р.	Повноваження	Голови	Наглядової	ради	Товари-
ства	Девiда	Ентонi	Ховарда	Брауна	(David	Antony	Howard	Brown)	є	чинними	у	
повному	обсязi	до	01.05.2018	року.

Вiдповiдно	до	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	Публiчного	акцiонерного	
товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	змiни	у	складi	по-
садових	осiб	емiтента,	 а	 саме:	 прийнято	рiшення	припинити	 з	 01.05.2018	р.	
повноваження	члена	Наглядової	ради	-	Мiлькевича	Вiталiя	Павловича	-	пред-
ставника	акцiонера	СОДЕМАН	ЛIМIТЕД	(SODEMAN	LIMITED),	НЕ	173089.	По-
вноваження	 посадової	 особи,	 яка	 обiймала	 посаду	 члена	Наглядової	 ради,	
припиняються	у	зв`язку	з	закiнченням	строку	повноважень	Наглядової	ради,	
обраної	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	вiд	07.04.2017	р.	Часткою	
у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	пас-
портних	даних.	Посадова	особа	перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	
з	07.04.2017	р.	Повноваження	члена	Наглядової	ради	Товариства	Мiлькевич	
Вiталiя	Павловича	є	чинними	у	повному	обсязi	до	01.05.2018	року.

Вiдповiдно	до	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	Публiчного	акцiонерного	
товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	змiни	у	складi	по-
садових	осiб	емiтента,	 а	 саме:	 прийнято	рiшення	припинити	 з	 01.05.2018	р.	
повноваження	 члена	 Наглядової	 ради	 -	 Слюсара	 Михайла	 Олексiйовича	 -	
представника	акцiонера	СОДЕМАН	ЛIМIТЕД	(SODEMAN	LIMITED),	НЕ	173089.	
Повноваження	посадової	особи,	яка	обiймала	посаду	члена	Наглядової	ради,	
припиняються	у	зв`язку	з	закiнченням	строку	повноважень	Наглядової	ради,	
обраної	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	вiд	07.04.2017	р.	Часткою	
у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	пас-
портних	даних.	Посадова	особа	перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	
з	 07.04.2017	р.	 Повноваження	 члена	Наглядової	 ради	 Товариства	Слюсаря	
Михайла	Олексiйовича	є	чинними	у	повному	обсязi	до	01.05.2018	року.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Публiчного	
акцiонерного	товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	
змiни	у	складi	посадових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припини-
ти	з	01.05.2018	р.	повноваження	члена	Наглядової	ради	-	Iана	Бьорда	(Ian	
Bird)	 -	 представника	 акцiонера	 ТАНТЕР	 ХОЛДIНГС	 ЛIМIТЕД	 (TANTER	
HOLDINGS	 LIMITED),	 НЕ	 173090.	 Повноваження	 посадової	 особи,	 яка	
обiймала	 посаду	 члена	 Наглядової	 ради,	 припиняються	 у	 зв`язку	 з	
закiнченням	 строку	 повноважень	 Наглядової	 ради,	 обраної	 Загальними	
зборами	 акцiонерiв	 Товариства	 вiд	 07.04.2017	р.	 Часткою	 у	 статутному	
капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	пас-
портних	 даних.	 Посадова	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	Наглядової	
ради	з	07.04.2017	р.	Повноваження	члена	Наглядової	ради	Товариства	Iана	
Бьорда	(Ian	Bird)	є	чинними	у	повному	обсязi	до	01.05.2018	року.

Вiдповiдно	до	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	Публiчного	акцiонерного	
товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	змiни	у	складi	по-

садових	осiб	емiтента,	 а	 саме:	 прийнято	рiшення	припинити	 з	 01.05.2018	р.	
повноваження	члена	Наглядової	ради	-	Ушанова	Iллi	Юрiйовича	(Ушанов	Илья	
Юрьевич)-	представника	акцiонера	ЕРIСВЕЛЛ	ТРЕЙДIНГ	ЛIМIТЕД	(ERISWELL	
TRADING	LIMITED),	НЕ	173086.	Повноваження	посадової	особи,	яка	обiймала	
посаду	члена	Наглядової	ради,	припиняються	у	зв`язку	з	закiнченням	строку	
повноважень	Наглядової	ради,	обраної	Загальними	зборами	акцiонерiв	Това-
риства	вiд	07.04.2017	р.	Часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	
Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	не	має.	Особа	не	
надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	перебува-
ла	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	07.04.2017	р.	Повноваження	члена	На-
глядової	ради	Товариства	Ушанова	Iллi	Юрiйовича	(Ушанов	Илья	Юрьевич)	є	
чинними	у	повному	обсязi	до	01.05.2018	року.

Вiдповiдно	до	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	Публiчного	акцiонерного	
товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	змiни	у	складi	по-
садових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	Наглядову	раду	Това-
риства	 у	 складi:	 Iана	 Бьорда	 (Ian	 Bird)	 -	 представника	 акцiонера	 ТАНТЕР	
ХОЛДIНГС	ЛIМIТЕД	(TANTER	HOLDINGS	LIMITED),	НЕ	173090.	Часткою	у	ста-
тутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	роз-
криття	своїх	паспортних	даних.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	 має.	 Дана	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	Наглядової	 ради	 
ПАТ	«КРИВОРIЖГАЗ»	з	01.05.2016	р.	(вiдповiдно	до	рiшень	Загальних	зборiв	
акцiонерiв	Товариства	вiд	12.04.2016	р.	та	вiд	07.04.2017	р.),	iнша	iнформацiї	
щодо	посад,	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв	вiдсутня.	Строк,	
на	який	обрано	посадову	особу	-	з	01.05.2018	р.	до	переобрання.

Вiдповiдно	до	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	Публiчного	акцiонерного	
товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	змiни	у	складi	по-
садових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	Наглядову	раду	Това-
риства	 у	 складi:	 Слюсара	Михайла	Олексiйовича	 -	 представника	 акцiонера	
СОДЕМАН	ЛIМIТЕД	(SODEMAN	LIMITED),	НЕ	173089.	Часткою	у	статутному	
капiталi	емiтента	не	володiє.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
своїх	паспортних	даних.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	 не	 має.	 Дана	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	 Наглядової	 ради	 
ПАТ	«КРИВОРIЖГАЗ»	з	07.04.2017	р.	(вiдповiдно	до	рiшення	Загальних	зборiв	
акцiонерiв	 Товариства	 вiд	 07.04.2017	 р.),	 iнша	 iнформацiя	 щодо	 посад,	 якi	
обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв	вiдсутня.	Строк,	на	який	обрано	
посадову	особу	-	з	01.05.2018	р.	до	переобрання.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Публiчного	
акцiонерного	 товариства	 «КРИВОРIЖГАЗ»	 вiд	 06	 квiтня	 2018	р.	 вiдбулися	
змiни	у	складi	посадових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	На-
глядову	 раду	 Товариства	 у	 складi:	 Девiда	 Ентонi	 Ховарда	 Брауна	 (David	
Antony	Howard	Brown)	-	представника	акцiонера	ТАНТЕР	ХОЛДIНГС	ЛIМIТЕД	
(TANTER	HOLDINGS	LIMITED),	НЕ	173090.	Часткою	у	 статутному	 капiталi	
емiтента	не	володiє.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	пас-
портних	даних.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	 Дана	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	 Наглядової	 ради	 
ПАТ	«КРИВОРIЖГАЗ»	з	01.05.2016	р.	(вiдповiдно	до	рiшень	Загальних	зборiв	
акцiонерiв	Товариства	вiд	12.04.2016	р.	та	вiд	07.04.2017	р.),	iнша	iнформацiї	
щодо	посад,	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв	вiдсутня.	Строк,	
на	який	обрано	посадову	особу	-	з	01.05.2018	р.	до	переобрання.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Публiчного	
акцiонерного	товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	
змiни	у	складi	посадових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	
Наглядову	 раду	 Товариства	 у	 складi:	 Ушанова	 Iллi	 Юрiйовича	 (Ушанов	
Илья	Юрьевич)	 -	 представника	 акцiонера	ЕРIСВЕЛЛ	ТРЕЙДIНГ	ЛIМIТЕД	
(ERISWELL	TRADING	LIMITED),	НЕ	173086.	Часткою	у	статутному	капiталi	
емiтента	не	володiє.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	
паспортних	даних.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
не	 має.	 Дана	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	 Наглядової	 ради	 
ПАТ	«КРИВОРIЖГАЗ»	з	01.05.2016	р.	(вiдповiдно	до	рiшень	Загальних	зборiв	
акцiонерiв	Товариства	вiд	12.04.2016	р.	та	вiд	07.04.2017	р.),	iнша	iнформацiї	
щодо	посад,	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв	вiдсутня.	Строк,	
на	який	обрано	посадову	особу	-	з	01.05.2018	р.	до	переобрання.

Вiдповiдно	до	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	Публiчного	акцiонерного	
товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	змiни	у	складi	по-
садових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	Наглядову	раду	Това-
риства	у	складi:	Мiлькевича	Вiталiя	Павловича	-	представника	акцiонера	СО-
ДЕМАН	 ЛIМIТЕД	 (SODEMAN	 LIMITED),	 НЕ	 173089.	 Часткою	 у	 статутному	
капiталi	емiтента	не	володiє.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
своїх	паспортних	даних.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	Дана	особа	перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	ПАТ	
«КРИВОРIЖГАЗ»	 з	 01.05.2016	р.	 (вiдповiдно	 до	 рiшень	 Загальних	 зборiв	
акцiонерiв	Товариства	вiд	12.04.2016	р.	та	вiд	07.04.2017	р.),	iнша	iнформацiї	
щодо	посад,	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв	вiдсутня.	Строк,	
на	який	обрано	посадову	особу	-	з	01.05.2018	р.	до	переобрання.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Публiчного	
акцiонерного	товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	
змiни	у	складi	посадових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припини-
ти	повноваження	членiв	(в	т.ч.	Голови)	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства	у	складi:	
ХАМГЕЙТ	ХОЛДIНГС	ЛIМIТЕД	(HUMGATE	HOLDINGS	LIMITED),	НЕ	147351.	

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРiжГАЗ”
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Повноваження	 Голови	Ревiзiйної	 комiсiї	 Товариства,	що	 дiяли	 на	момент	
проведення	цих	Загальних	зборiв	Товариства,	вважаються	припиненими	з	
моменту	прийняття	цього	рiшення	Загальними	зборами	Товариства.	Поса-
дова	особа	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	21,0888%.	По-
садова	особа	перебувала	на	посадi	члена	Ревiзiйної	комiсiї	з	01.05.2016	р.,	
на	 посадi	 Голови	 Ревiзiйної	 комiсiї	 з	 24.11.2016	р.	 На	 посаду	 замiсть	
звiльненої	особи	нiкого	не	призначено	(не	обрано).

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Публiчного	
акцiонерного	товариства	«КРИВОРIЖГАЗ»	вiд	06	квiтня	2018	р.	вiдбулися	
змiни	у	складi	посадових	осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припини-
ти	повноваження	члена	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства	 -	САГАСIТI	ЛIМIТЕД	
(SAGACITY	 LIMITED),	 код	 НЕ	 170512.	 Повноваження	 члена	 Ревiзiйної	
комiсiї	Товариства,	що	дiяли	на	момент	проведення	цих	Загальних	зборiв	

Товариства,	вважаються	припиненими	з	моменту	прийняття	цього	рiшення	
Загальними	зборами	Товариства.	Посадова	особа	володiє	часткою	у	ста-
тутному	капiталi	емiтента	12,5160%.	Посадова	особа	перебувала	на	посадi	
члена	Ревiзiйної	комiсiї	з	01.05.2016	р.	На	посаду	замiсть	звiльненої	особи	
нiкого	не	призначено	(не	обрано).

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.	
2.	Найменування	посади Колесник	Вiталiй	Васильович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 06.04.2018
(дата)

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

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

1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРiжГАЗ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 03341397
3.	Місцезнаходження 50051,	Днiпропетровська	область,	міс-

то	Кривий	Рiг,	проспект	Металургiв,	1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(056)405-40-00	(056)404-29-05

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

https://kr.104.ua

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

ii. Текст повідомлення
Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	

«КРИВОРIЖГАЗ»,	якi	вiдбулись	06	квiтня	2018	року,	прийнято	рiшення	з	питан-
ня	 порядку	 денного	 «Про	 надання	 попередньої	 згоди	 на	 вчинення	Товари-
ством	значних	правочинiв»,	а	саме:	«Забезпечити	надання	послуг	з	розподiлу	
природного	газу	на	лiцензованiй	територiї	обслуговування,	для	чого	попере-
дньо	надати	згоду	на	укладення	Товариством	протягом	не	бiльш	як	одного	

року	з	дати	прийняття	цього	рiшення	договорiв	на:	-	закупiвлю	природного	газу	
граничною	 сукупною	 вартiстю	 286	 800	 000,00	 грн.	 (двiстi	 вiсiмдесят	 шiсть	
мiльйонiв	вiсiмсот	тисяч	гривень	00	копiйок);	 -	транспортування	природного	
газу	граничною	сукупною	вартiстю	430	200	000,00	грн.	 (чотириста	тридцять	
мiльйонiв	двiстi	тисяч	гривень	00	копiйок);	-	надання	послуг	з	розподiлу	при-
родного	газу	граничною	сукупною	вартiстю	1	059	400	000,00	грн.	(один	мiльярд	
п’ятдесят	дев’ять	мiльйонiв	чотириста	тисяч	гривень	00	копiйок);	-	виконання	
iнвестицiйної	 програми	 затвердженої	НКРЕКП	України	 граничною	сукупною	
вартiстю	94	800	000,00	грн.	(дев’яносто	чотири	мiльйони	вiсiмсот	тисяч	гри-
вень	00	копiйок).»	Гранична	сукупна	вартiсть	правочинiв	складає	1	871	200	
тис.	грн.	Вартiсть	активiв	Товариства,	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi,	 складає	 272	 658	 тис.	грн.	 Спiввiдношення	 граничної	 сукупностi	
вартостi	правочинiв	до	вартостi	активiв	Товариства	за	даними	останньої	рiчної	
фiнансової	звiтностi	Товариства	становить	686,28%.	Загальна	кiлькiсть	голо-
суючих	акцiй	 -	4	301	603,	 кiлькiсть	 голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	
участi	у	загальних	зборах	-2	962	976.	За	рiшенням	Загальних	зборiв	акцiонерiв	
Товариства	з	питання	порядку	денного	«Про	надання	попередньої	згоди	на	
вчинення	Товариством	значних	правочинiв»	проголосували:	всього	-	2	962	976	
голосуючих	акцiй,	з	них:	проголосували	«ЗА»	-	2	962	976	голосуючих	акцiй,	
«ПРОТИ»	-	0	голосуючих	акцiй,	«УТРИМАВСЯ»	-	0	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 Колесник	Вiталiй	Васильович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 06.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне	 найменування	 емітента:	 Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Турбоатом»;	

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	05762269;
3.	Місцезнаходження:	просп.	Московський,	199,	м.	Харків,	61037;
4.	Міжміський	 код,	 телефон	та	факс:	 тел.	 (057)	349-22-92,	факс	 (057)	

349-21-71;
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@turboatom.com.ua;
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.turboatom.com.ua;
7.	Вид	особливої	інформації:	відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента.	
ІІ. Текст повідомлення

12.04.2018	р.	ПАТ	«Турбоатом»	отримало	лист	від	ревізійної	комісії	від	
05.04.2018	р.	 з	 інформацією	 щодо	 обрання	 Голови	 ревізійної	 комісії,	 а	
саме	

-	обрано	на	посаду	Голови	ревізійної	комісії	Годунову	Ганну	Володи-
мирівну	–	уповноважену	на	представництво	інтересів	Фонду	державно-
го	майна	України	у	складі	ревізійної	комісії	Товариства	строком	на	тер-
мін	повноважень	ревізійної	комісії,	паспорт	серія	МЕ	№	152589,	виданий	
Дніпровським	РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києві,	17.10.2002	р.	Посади,	які	
особа	обіймала	протягом	останніх	п’яти	років:	головний	спеціаліст,	на-
чальник	відділу,	заступник	начальника	Управління,	начальник	Управлін-
ня	Фонду	 державного	 майна	 України.	 Безпосередньо	 акціями	 Товари-
ства	 не	 володіє.	 Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	
злочини	не	має.

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

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

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
	 	 	 	 М.П.

12.04.2016	р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОд 
«УНІВЕРСАЛ-А»	 (код	 за	 ЄДРПОУ	 21608415).	 Місцезнаходження	–	
04050,	м.	Київ,	 вул.	Мельникова,	2/10.	Телефон	 (факс)	–	 (044)	484-66-41.	
Електронна	поштова	адреса	–	zavod_universal@artem.ua.	Адреса	сторінки	
в	мережі	Інтернет	-	http://universal-a.kiev.ua.	Вид	особливої	інформації	–	ві-
домості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів.

2.Текст повідомлення
Загальними	 зборами	12.04.18р.	 прийнято	 рішення	 про	 попереднє	 на-

дання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів	на	укладання	договорів	виго-

товлення	 продукції	 на	 граничну	 сукупну	 вартість	 5000	 тис.	грн.	 Вартість	
активів	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	–	 2142	 тис.	грн.	
Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	акти-
вів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	–	233,43	%.	Загальна	
кількість	голосуючих	акцій	–	

813538	шт.,	 кількість	 голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	 у	
загальних	зборах	–	680578	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосу-
вали	«за»	прийняття	рішення	–	677518	шт.,	«проти»	–	0	шт.	

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

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

директор Степенко П.О. 12.04.18р.
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Шановні акціонери! 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» повідомляє підсумки голосування з питань 

порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК», 

що відбулись 02 квітня 2018 року.
Всього	для	участі	у	позачергових	Загальних	Зборах	Акціонерів	ПАТ	«УКР-

СОЦБАНК»	було	зареєстровано	15	акціонерів	(їх	представників)	із	загальною	
кількістю	простих	(голосуючих)	акцій	165	318	789	833	штуки.	Зареєстровані	
для	участі	в	позачергових	Загальних	Зборах	Акціонерів	ПАТ	«УКРСОЦБАНК»	
акціонери	сукупно	є	власниками	99,91	%	голосуючих	акцій.

Інформація	щодо	підсумків	голосування	з	питань	порядку	денного	поза-
чергових	Загальних	Зборів	Акціонерів	ПАТ	«УКРСОЦБАНК»,	що	відбулись	
02.04.2018	року,	надана	нижче	у	вигляді	кількості	 голосів,	що	були	віддані	
«За»,	«Проти»	прийняття	рішення	з	відповідного	питання,	«Утримались»	від	
голосування	або	«Не	голосували»	з	такого	питання	або	які	не	враховувались	
при	підрахунку	голосів	у	зв’язку	з	недійсністю	бюлетенів	для	голосування,	а	
також	у	вигляді	відсотків	від	загальної	кількості	голосів	акціонерів,	які	зареє-
струвалися	для	участі	у	позачергових	Загальних	Зборах	Акціонерів.

Питання 1.	Обрання	лічильної	 комісії	 позачергових	Загальних	Зборів	
Акціонерів	ПАТ	«УКРСОЦБАНК».	

Вирішили:	Обрати	лічильну	комісію	в	складі	5-ти	осіб:	голова	лічильної	
комісії	–	Рудєв	М.М.,	члени	лічильної	комісії:	Рубанко	О.О.,	Главатських	В.В.,	
Бекенштейн	Т.І.,	Король	Л.В.	

Підсумки	голосування:	«За»	-	165	318	789	833	голоси	або	100	%;	«Про-
ти»	-	0	голосів	або	0	%	;	«Утримались»	-	0	голосів	або	0	%;	«Не	голосува-
ли»		-	0	голосів	або	0	%	;	«Недійсні»	-	0	голосів	або	0	%.

Питання 2.	Обрання	Голови	позачергових	Загальних	Зборів	Акціонерів	
ПАТ	«УКРСОЦБАНК».	

Вирішили:	Обрати	Головою	позачергових	Загальних	Зборів	Акціонерів	
ПАТ	 «УКРСОЦБАНК»	 Директора	 Юридичного	 департаменту	 ПАТ	 «УКР-
СОЦБАНК»	Бороненко	Вікторію	Юріївну.

Підсумки	голосування:	«За»	-	165	318	789	823	голоси	або	99,9999999940	%;	
«Проти»	-	10	голосів	або	0,0000000060	%	;	«Утримались»	-	0	голосів	або	0	%;	
«Не	голосували»	-	0	голосів	або	0	%;	«Недійсні»	-	0	голосів	або	0	%.

Питання 3.	Обрання	секретаря	позачергових	Загальних	Зборів	Акціоне-
рів	ПАТ	«УКРСОЦБАНК».

Вирішили:	Обрати	секретарем	позачергових	Загальних	Зборів	Акціоне-
рів	 ПАТ	 «УКРСОЦБАНК»	 начальника	 відділу	Юридичного	 департаменту	
ПАТ	«УКРСОЦБАНК»	Кирилову	Ядвігу	Романівну.

Підсумки	голосування:	«За»	-	165	318	789	823	голоси	або	99,9999999940	%;	
«Проти»	-	10	голосів	або	0,0000000060	%	;	«Утримались»	-	0	голосів	або	0	%;	
«Не	голосували»	-	0	голосів	або	0	%;	«Недійсні»	-	0	голосів	або	0	%.

Питання 4.	Затвердження	регламенту	позачергових	Загальних	Зборів	
Акціонерів	ПАТ	«УКРСОЦБАНК».

Вирішили:	Затвердити	регламент	позачергових	Загальних	Зборів	Акціо-
нерів	ПАТ	«УКРСОЦБАНК».

Підсумки	голосування:	«За»	-	165	318	709	833	голоси	або	99,9999516086	%;	
«Проти»	-	80	000	голосів	або	0,0000483914	%	;	«Утримались»	-	0	голосів	або	
0	%;	«Не	голосували»	-	0	голосів	або	0	%;	«Недійсні»	-	0	голосів	або	0	%.

Питання 5.	Прийняття	рішення	про	дострокове	припинення	повнова-
жень	членів	Наглядової	Ради	ПАТ	«УКРСОЦБАНК».

Вирішили:	5.1.	Припинити	достроково	повноваження	членів	Наглядової	
Ради	ПАТ	«УКРСОЦБАНК»:	Шпека	Романа	Васильовича	(Roman	Vasylovych	
Shpek)	-	Голови	Наглядової	Ради,	Карімова	Ільдара	Альфредовича	(Ildar	
Alfredovich	Karimov),	Бакстера	Ендрю	(Andrew	Baxter),	Мазепи	Ігоря	Олек-
сандровича	 (Igor	 Oleksandrovych	 Mazepa),	 Лоренцо	 Джанотті	 (Lorenzo	
Gianotti).

5.2.	Рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	
Ради	ПАТ	«УКРСОЦБАНК»	вступає	в	силу	з	моменту	обрання	нового	скла-
ду	Наглядової	Ради	ПАТ	«УКРСОЦБАНК»	шляхом	кумулятивного	голосу-
вання	 в	 кількості,	 визначеній	 цими	 позачерговими	 Загальними	 Зборами	
Акціонерів	ПАТ	«УКРСОЦБАНК».

Підсумки	голосування:	«За»	-	165	318	789	823	голоси	або	99,9999999940	%;	
«Проти»	-	10	голосів	або	0,0000000060	%	;	«Утримались»	-	0	голосів	або	0	%;	
«Не	голосували»	-	0	голосів	або	0	%;	«Недійсні»	-	0	голосів	або	0	%.

Питання 6.	Затвердження	кількісного	складу	Наглядової	Ради	ПАТ	«УКР-
СОЦБАНК».

Вирішили:	6.1.	Затвердити	склад	Наглядової	Ради	ПАТ	«УКРСОЦБАНК»	
в	кількості	-	5	(п'ять)	осіб.

Підсумки	голосування:	«За»	-	165	318	783	061	голос	або	99,9999959037	%;	
«Проти»	-	10	голосів	або	0,0000000060	%	;	«Утримались»	-	6762	голоси	або	
0,0000040903	%;	«Не	голосували»	-	0	голосів	або	0	%;	«Недійсні»	-	0	голо-
сів	або	0	%.

Питання 7.	Обрання	членів	Наглядової	Ради	ПАТ	«УКРСОЦБАНК».
Вирішили:	 7.1.	 Згідно	 з	 результатами	 кумулятивного	 голосування,	 на	

підставі	протоколу	лічильної	комісії,	членами	Наглядової	Ради	ПАТ	«УКР-
СОЦБАНК»	терміном	на	3	(три)	роки	обрані:	представник	«ЕЙ-БІ-ЕЙЧ	ХОЛ-
ДІНГС	СА»	(ABH	Holdings	S.A.)	Шпек	Роман	Васильович	-	165	323	069	394	
голоси;	незалежний	член	Наглядової	Ради	Мазепа	 Ігор	Олександрович	 -	
165	320	488	109	голосів;	незалежний	член	Наглядової	Ради	Галієв	Ернест	
Едуардович	-	165	315	946	080	голосів;	представник	«ЕЙ-БІ-ЕЙЧ	ХОЛДІНГС	
СА»	(ABH	Holdings	S.A.)	Бакстер	Ендрю	Джон	-	165	315	903	266	голосів;	
представник	«ЕЙ-БІ-ЕЙЧ	ХОЛДІНГС	СА»	(ABH	Holdings	S.A.)	Карімов	Іль-
дар	Альфредович	-	165	315	903	266	голосів.	Кількість	голосів	акціонерів,	які	
не	брали	участі	у	голосуванні	–	0;	кількість	голосів	за	бюлетенями,	визна-
ченими	недійсними	–	0;	кількість	голосів,	що	були	не	розподілені	акціонера-
ми	між	кандидатами	-	2	639	050;	всього	голосів	для	кумулятивного	голосу-
вання	-	826	593	949	165.

Питання 8. Затвердження положення про винагороду членів Нагля-
дової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Вирішили:	8.1.	Затвердити	положення	про	винагороду	членів	Наглядо-
вої	Ради	ПАТ	«УКРСОЦБАНК»

Підсумки	 голосування:	 «За»	 -	 165	 317	 254	 963	 голоси	 або	
99,9990715695	%;	 «Проти»	 -	 10	 голосів	 або	 0,0000000060	%	 ;	 «Утрима-
лись»	-	158	762	голоси	або	0,0000960339	%;	«Не	голосували»	-	1	376	098	
голосів	або	0,0008323906	%;	«Недійсні»	-	0	голосів	або	0	%.

Голова позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» В.Ю. Бороненко

ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК»
1. Загальні відомості:

1.	Повне	найменування	емітента Приватне	акцiонерне	товариство	
«Вiнницька	харчосмакова	фабрика»

2.Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ 30453389
3.	Місцезнаходження	 21018	Вiнницька	область,	м.Вiнниця,	

вул.	Р.Скалецького,15
4.Міжміський	код,	телефон	та	факс	 (0432)	533335,	(0432)	533335
5.	Електронна	поштова	адреса	 vhsvin@ukr.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

vhsvin.com.ua/zvit

7.Вид	особливої	інформації Відомості	про	попереднє	надання	зго-
ди	на	вчинення	значних	правочинів

2. Текст повідомлення: 
Загальними	 зборами	 акціонерів	 ПрАТ	«Вiнхарчосмак»,	 що	 відбулись	

12.04.2018	р.,	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	
як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення.

Було	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	таких	
значних	правочинів:

-	правочини,	направлені	на	придбання	Товариством	оборотних	засобів	
для	 здійснення	 господарської	 діяльності,	 включаючи	 паливно-мастильні	
матерiали,	запаснi	частини,	та	iнші	засоби	матерiально	технiчного	поста-
чання,	 енергоресурси,	 інше	 майно	 тощо	 на	 граничну	 сукупну	 вартість	

85000,0	тис.грн,	що	становить	143,4%	до	вартості	активів	Товариства	за	
даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	правочини,	щодо	реалізації	Товариством	виробленої	продукції	на	гра-
ничну	сукупну	вартість	120000,0	тис.грн.,	що	становить	202,4%	до	вартості	
активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	правочини,	направлені	на	придбання	Товариством	кредитних	ресурсів	
на	граничну	сукупну	вартість	10000,0	тис.грн.,	що	становить	16,9%	до	вар-
тості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	правочини,	направлені	на	передачу	майна	під	заставу	на	граничну	су-
купну	 вартість	 20000,0	 тис.грн.,	що	 становить	 33,7%	до	 вартості	 активів	
Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності

-	правочини,	щодо	оформлення	депозитів	на	граничну	сукупну	вартість	
10000,0	 тис.грн.,	що	 становить	 16,9%	до	 вартості	 активів	 Товариства	 за	
даними	останньої	річної	фінансової	звітності

Гранична	сукупність	вартості	правочинів	становить	245000,0	тис.грн.	Вар-
тість	 активів	 Товариства	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	 -	
59281,0	тис.грн.	Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	
вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	–	
413,3	%.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій,	відповідно	переліку	акціонерів,	
які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	складеного	станом	на	24	годину	
05.04.2018	року	-	905251	голосів.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	
для	участі	у	загальних	зборах	-	905251	голосів	.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	
проголосували	«за»	прийняття	рішення	-	905251	голосів.	Кількість	голосуючих	
акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення	–	0	голосів.

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

Голова правлiння _______________Семенюк Любов Артемiвна 
	 	 							/	підпис	МП	/
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬ-
НІСТЮ «ГПІ-5»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

Товариство	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	"ГПІ-5",	35572722,	бульвар	Лесі	
Українки,	будинок	34,	Київ,	Печерський,	
01133,	Україна,	(044)	285-81-00

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

12.04.2018 

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

http://gpi-5.kiev.ua/ua/zvitnist/richna-
zvitnist/

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАПОРІжжЯОБЛЕНЕРГО»

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiжжя обленерго"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00130926
3.	Місцезнаходження 69035,	м.Запорiжжя,	вул.	Сталеварiв,14
4.	Міжміський	код,	
телефон	та	факс

061	286-33-86	061	286-33-89

5.	Електронна	поштова	
адреса

a.a.bojko@zoe.com.ua

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

www.zoe.com.ua

7.	Вид	особливої	інформа-
ції

Відомості	про	зміну	складу	посадових	
осіб	емітента

ii. Текст повідомлення
11	 квiтня	 2018	 року	 наглядовою	 радою	 ПАТ	 «Запорiжжя-

обленерго»	 (протокол	 №	4)	 припинено	 повноваження	 члена	
Дирекцiї	ПАТ		«Запорiжжя	обленерго»	Севiдова	Сергiя	Васильови-
ча.	 Пiдстава	 припинення	 повноважень	 та	 обгрунтування	 змiн:	 за	
зверненням	 в.о.	 генерального	 директора	 ПАТ	 «Запорiжжя-
обленерго»	Ангелової	О.П.	Вiдповiдно	до	статтi	52	Закону	України	
«Про	акцiонернi	товариства»	обрання	та	припинення	повноважень	
членiв	 Виконавчого	 органу	 товариства	 належить	 до	 виключної	
компетенцiї	 наглядової	 ради.	 Не	 згоден	 на	 розкриття	 паспортних	
данних.	Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	 злочини	
не	має,	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Пере-
бував	на	посадi	з	06.09.2017	-	7	мiсяцiв	5	днiв.

11	 квiтня	 2018	 року	 рiшенням	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «Запорiжжя-
обленерго»	(протокол	№	4)	обрано	членом	Дирекцiї	ПАТ	«Запорiжжя-
обленерго»	Гаврилова	Михайла	Леонiдовича.	Особа	не	надала	згоди	
на	 розкриття	 паспортних	 даних.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймав	 протягом	
останнiх	п'яти	рокiв:	начальник	4	району	електричних	мереж,	директор	
з	 капiтального	 будiвництва	 та	 iнвестицiй	 ПАТ	 «Полтаваобленерго».	
Часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє,	 непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Пiдстава	та	обґрун-
тування	 змiн:	 обрання	 на	 вакантну	 посаду	 члена	 Дирекцiї	 
ПАТ	«Запорiжжя	обленерго»	за	поданням	в.о.	генерального	директора	
ПАТ	«Запорiжжя	обленерго»	Ангелової	О.П.	Вiдповiдно	до	статтi	52	За-
кону	України	«Про	акцiонернi	товариства»	обрання	та	припинення	по-
вноважень	членiв	Виконавчого	органу	товариства	належить	до	виключ-
ної	компетенцiї	наглядової	ради.	Статутом	ПАТ	«Запорiжжя	обленерго»,	
рiшенням	Наглядової	ради	ПАТ	«Запорiжжя	обленерго»	вiд	11.04.2018	
не	визначено	строк,	на	який	обирається	особа	до	складу	Виконавчого	
органу.	

11	квiтня	2018	року	рiшенням	Наглядової	ради	ПАТ	«Запорiжжя-
обленерго»	(протокол	№	4)	обрано	членом	Дирекцiї	ПАТ	«Запорiжжя-
обленерго»	Воронка	Юрiя	Станiславовича.	Особа	не	надала	згоди	
на	розкриття	паспортних	даних.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймав	протягом	
останнiх	п'яти	рокiв:	помiчник	голови	правлiння,	директор	з	питань	
забезпечення	бiзнесу	ПАТ	«Полтаваобленерго».	Часткою	у	 статут-
ному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє,	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	 Пiдстава	 та	 обґрунтування	
змiн:	обрання	на	вакантну	посаду	члена	Дирекцiї	ПАТ	«Запорiжжя-
обленерго»	 за	 поданням	 в.о.	 генерального	 директора	 
ПАТ	«Запорiжжя	обленерго»	Ангелової	О.П.	Вiдповiдно	до	статтi	52	
Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства»	обрання	та	припинення	
повноважень	 членiв	 Виконавчого	 органу	 товариства	 належить	 до	
виключної	компетенцiї	наглядової	ради.	Статутом	ПАТ	«Запорiжжя-
обленерго»,	рiшенням	Наглядової	ради	ПАТ	«Запорiжжя	обленерго»	
вiд	 11.04.2018	 не	 визначено	 строк,	 на	 який	 обирається	 особа	 до	
складу	Виконавчого	органу.	

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 Ангелова	Олена	Петрiвна
В.о.	генерального	директора	
ПАТ	"Запорiжжя	обленерго"

(підпис) (ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 12.04.2018
(дата)

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОд 
"СТРОММАШИНА",	
05394966Хмельницька	,	Хмельниць-
кий,	29019,	м.	Хмельницький,	
ПроспектМиру	,42	63-91-42,	638653,

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	
річної	інформації	у	загальнодос-
тупній	інформаційній	базі	даних	
Комісії
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	на	якій	розміщено	
регулярну	річну	інформацію

strommash.pat.ua

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

Приватна	аудиторська	фiрма	
"Сиситема-Аудит",	21337005	

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього	активів 21090 18608
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 13399 10348
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 4746 4514
Сумарна	дебіторська	заборгованість 170 593
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 15 492
Власний	капітал 15370 16264
Статутний	капітал 15740 15740
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -4592 -3698
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 3180 0
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 2540 2344
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн)

-0.00808 -0.02294

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

0 0

Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 62960000 62960000
Цінні	папери	власних	
випусків,	викуплені	
протягом	звітного	періоду

загальна	номінальна	
вартість
у	відсотках	від	
статутного	капіталу

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

0 0
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»;	
2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	05762269;
3.	Місцезнаходження:	просп.	Московський,	199,	м.	Харків,	61037;
4.	Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 тел.	 (057)	 349-22-92,	 

факс	(057)	349-21-71;
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@turboatom.com.ua;
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.turboatom.com.ua;
7.	Вид	особливої	інформації:	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	

вчинення	значних	правочинів.	
ІІ. Текст повідомлення

1.	12.04.2018	року	Наглядовою	радою	Публічного	акціонерного	товари-
ства	«Турбоатом»	(Протокол	№	7-НР	від	12.04.2018	року)	було	прийнято	
рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину	Товариством,	
а	саме	–	надання	Товариством	тендерної	банківської	гарантії	для	участі	у	
міжнародних	конкурсних	торгах	(Лот	№	1).

Ринкова	вартість	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визначена	відпо-
відно	до	законодавства	–	32	106,65	тис.	грн.

Вартість	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансо-
вої	звітності	складає	7	226	171	тис.	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	послуг,	що	є	предметом	правочину	до	
вартості	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	становить	0,44431%.

Відповідно	до	статуту	ПАТ	«Турбоатом»	договори	гарантії,	незалежно	
від	вартості,	є	значними	правочинами.

2.	12.04.2018	року	Наглядовою	радою	Публічного	акціонерного	товари-
ства	«Турбоатом»	(Протокол	№	7-НР	від	12.04.2018	року)	було	прийнято	
рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину	Товариством,	
а	саме	–	укладання	контракту	з	Контрагентом	(Лот	№	1).

Ринкова	вартість	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визначена	відпо-
відно	до	законодавства	–	0*	тис.	грн.

Вартість	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансо-
вої	звітності	складає	7	226	171	тис.	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	послуг,	що	є	предметом	правочину	до	
вартості	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	становить	0%.

Додаткові	критерії	для	віднесення	правочину	до	значного	правочину	за-
конодавством	не	передбачені	та	статутом	ПАТ	«Турбоатом»	не	визначені.

*	Згідно	умов	міжнародного	тендеру	 інформація	є	конфіденційною	до	
моменту	завершення	міжнародного	тендеру.

3.	12.04.2018	року	Наглядовою	радою	Публічного	акціонерного	товари-
ства	«Турбоатом»	(Протокол	№	7-НР	від	12.04.2018	року)	було	прийнято	
рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину	Товариством,	
а	саме	–	надання	Товариством	банківської	гарантії	на	повернення	авансо-
вого	платежу	у	розмірі	20%	від	вартості	контракту	по	міжнародних	конкурс-
них	торгах	(Лот	№	1).

Ринкова	вартість	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визначена	відпо-
відно	до	законодавства	–	0*	тис.	грн.

Вартість	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансо-
вої	звітності	складає	7	226	171тис.	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	послуг,	що	є	предметом	правочину	до	
вартості	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	становить	0%.

Відповідно	до	статуту	ПАТ	«Турбоатом»	договори	гарантії,	незалежно	
від	вартості,	є	значними	правочинами.

*	Згідно	умов	міжнародного	тендеру	 інформація	є	конфіденційною	до	
моменту	завершення	міжнародного	тендеру.

4.	12.04.2018	року	Наглядовою	радою	Публічного	акціонерного	товари-
ства	«Турбоатом»	(Протокол	№	7-НР	від	12.04.2018	року)	було	прийнято	
рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину	Товариством,	
а	саме	–	надання	Товариством	банківської	гарантії	на	належне	виконання	
контракту	у	розмірі	10%	від	вартості	контракту	по	міжнародних	конкурсних	
торгах	(Лот	№	1).

Ринкова	вартість	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визначена	відпо-
відно	до	законодавства	–	0*	тис.	грн.

Вартість	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансо-
вої	звітності	складає	7	226	171	тис.	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	послуг,	що	є	предметом	правочину	до	
вартості	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	становить	0%.

Відповідно	до	статуту	ПАТ	«Турбоатом»	договори	гарантії,	незалежно	
від	вартості,	є	значними	правочинами.

*	Згідно	умов	міжнародного	тендеру	 інформація	є	конфіденційною	до	
моменту	завершення	міжнародного	тендеру.

5.	12.04.2018	року	Наглядовою	радою	Публічного	акціонерного	това-
риства	«Турбоатом»	 (Протокол	№	7-НР	від	12.04.2018	року)	було	при-
йнято	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину	Това-
риством,	а	саме	–	укладання	Товариством	договорів	про	відступлення	
прав	вимоги	для	надання	тендерної	банківської	гарантії	та	банківських	
гарантій	 на	 повернення	 авансового	 платежу,	 на	 належне	 виконання	
контракту	відповідно	до	умов	міжнародних	конкурсних	торгів,	контракту	
з	Контрагентом	за	результатами	конкурсних	торгів	(Лот	№	1).

Ринкова	вартість	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визначена	відпо-
відно	до	законодавства	–	0*	тис.	грн.

Вартість	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансо-
вої	звітності	складає	7	226	171	тис.	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	послуг,	що	є	предметом	правочину	до	
вартості	активів	ПАТ	«Турбоатом»	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	становить	0%.

Відповідно	 до	 статуту	 ПАТ	 «Турбоатом»	 договори	 про	 відступлення	
права	вимоги,	незалежно	від	вартості,	є	значними	правочинами.

*	Згідно	умов	міжнародного	тендеру	 інформація	є	конфіденційною	до	
моменту	завершення	міжнародного	тендеру.

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

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

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
	 	 	 М.П.

12.04.2018	р.

ПОВІдОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕдЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З дОдАТКОВОЮ ВІдПОВІ-
дАЛЬНІСТЮ «РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАТОР»
«22» травня 2018 року о 07 г. 30 хв. за	адресою: Україна, Одеська об-

ласть, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 Червня, буд. 278 (дру-
гий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн),	відбу-
дуться	 позачергові	 Загальні	 збори	 Учасників	 ТДВ	 «РЕНІЙСЬКИЙ	
ЕЛЕВАТОР».

Реєстрація	учасників	відбудеться	«22»	травня	2018	року	з	07	г.	10	хв.	до	
07	г.	25	хв.	

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1.Інформація	реєстраційній	комісії	про	кількість	учасників,	що	присутні	
на	загальних	зборах	учасників	Товариства.	Обрання	складу	лічильної	комі-
сії	загальних	зборів	учасників	Товариства.

2.Обрання	голови	загальних	зборів	учасників	Товариства,	та	секретаря.	
Затвердження	регламенту	проведення	загальних	зборів	учасників	Товари-
ства.

3.Звіт	 директора	Товариства	 про	 результати	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	за	2017	рік	та	перспективи	розвитку	на	2018	рік,	та	
його	затвердження.

4.Звіт	наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік	та	його	затверджен-
ня.

5.Звіт	Ревізора	Товариства.	Затвердження	висновків	Ревізора	про	річ-
ний	звіт	та	баланс	Товариства	за	2017	рік.

6.Звіт	головного	бухгалтера	про	фінансовий	стан	Товариства.	Затвер-
дження	результатів	діяльності	Товариства	(звіту)	за	2017.

7.Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	Товариства	за	2017	рік.
8.Про	вихід	(виключення)	деяких	учасників	Товариства	зі	складу	учас-

ників	 Товариства	 та	 порядок	 придбання	 належних	 їм	 на	 праві	 власності	
часток	у	Статутному	капіталі	Товариства	самим	Товариством.

9.Про	 перерозподіл	 часток	 учасників	 у	 Статутному	 капіталі	 Товари-
ства.

10.Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства,	затвердження	його	в	но-
вій	редакції,	та	визначення	уповноважених	осіб	для	підписання	та	держав-
ної	реєстрації	Статуту	Товариства.

Для	 участі	 в	 позачергових	 Загальних	 зборах	 учасників	 ТДВ	 «РЕНІЙ-
СЬКИЙ	ЕЛЕВАТОР»	учасникам	необхідно	мати	при	собі	:

−	документ,	що	засвідчує	особу	учасника	чи	його	представника;
−	довіреність	на	право	участі	в	Загальних	зборах	учасників	(для	пред-

ставників	юридичних	та	фізичних	осіб),	оформлену	згідно	чинного	законо-
давства	України.

Ознайомитись	з	проектами	документів	та	рішень	можливо	за	адресою:	
68800,	 Україна,	 Одеська	область,	 Ренійський	 район,	 місто	 Рені,	 вулиця	 
28	Червня,	буд.	278,	щоденно,	крім	суботи,	неділі,	святкових	та	неробочих	
днів	з	10.00	до	17.00	годин	за	попередньої	домовленості.

директор
ТдВ «РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАТОР»  Колійчук Сергій Петрович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне	найменування	
емітента

Приватне	акціонерне	товариство	
«Кременчуцька	кондитерська	фабрика	
«Рошен»	

1.2.Організаційно-правова	
форма	емітента

Акціонерне	товариство

1.3.Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ

00382191

1.4.Місцезнаходження	емітента 39600,	Полтавська	область,	м.	Кремен-
чук,	Крюківський	район,	вул.	Ігоря	
Сердюка,	57.

1.5.Міжміський	код,	телефон	та	
факс	емітента

0536	757400

1.6.Електронна	поштова	адреса	
емітента

office.krem@roshen.com

1.7.Дата	вчинення	дії 12.04.2018 р.
1.8.Вид	особливої	інформації Відомості	про	прийняття	рішення	про	

попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів

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

http://krcf.roshen.com/

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

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

Рішення	прийнято	річними	Загальними	зборами	акціонерів	Приватного	
акціонерного	товариства	«Кременчуцька	кондитерська	фабрика	«Рошен»	
(далі	–	Товариство)	12.04.2018	р.

2.2.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: 
2.2.1. Характер правочинів:

Прийнято	рішення	надати	попередню	згоду	на	вчинення	Товариством	
значних	правочинів,	які	можуть	вчинятись	Товариством	протягом	не	більш	
як	1	(одного)	року	з	дати	прийняття	такого	рішення	(з	дня	проведення	да-
них	річних	загальних	зборів	акціонерів),	предметом	яких	може	бути	купівля-
продаж	майна,	роботи	або	послуги,	вартість	яких	перевищує	25	відсотків	
вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності,	з	гранич-
ною	сукупною	вартістю	900	млн.	грн.	

Надано	повноваження	Голові	Правління	Товариства	протягом	1	(одно-
го)	року	з	дати	проведення	даних	загальних	річних	зборів,	здійснювати	усі	
дії,	необхідні	для	вчинення	(виконання)	від	імені	Товариства	значних	пра-
вочинів	у	встановленому	чинним	законодавством	України,	Статутом	Това-
риства	та	цим	рішенням	порядку.

2.2.2.Гранична сукупність вартості правочинів:	900	000	тис.	грн.
2.2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-

сової звітності: 402 404	тис.	грн.
2.2.4.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 224	%.

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

•	загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	9	154	427 шт.;
•	 кількість	 голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	

зборах	-	8	256	482	шт.;
•	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення	-	8	

256	482	шт.;
•	 кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рі-

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

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

Голова Правління 
ПрАТ «КрКФ «Рошен» ________________ Радько Сергій Петрович
	 	 	 /	підпис	МП	/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНдИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

(далі	–	Товариство)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1.Повне	найменування	
емітента

Приватне	акціонерне	товариство	
«Кременчуцька	кондитерська	фабрика	
«Рошен»	

1.2.Організаційно-правова	
форма	емітента

Акціонерне	товариство

1.3.Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ

00382191

1.4.Місцезнаходження	емітента 39600,	Полтавська	область,	м.	Кремен-
чук,	Крюківський	район,	вул.	Ігоря	
Сердюка,	57.

1.5.Міжміський	код,	телефон	та	
факс	емітента

0536	757400

1.6.Електронна	поштова	адреса	
емітента

office.krem@roshen.com

1.7.Дата	вчинення	дії 12.04.2018 р.
1.8.Вид	особливої	інформації Відомості	про	прийняття	рішення	про	

надання	згоди	на	вчинення	значних	
правочинів

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

http://krcf.roshen.com/

2. Текст повідомлення:
2.1.дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прий-
няв: 

Рішення	прийнято	річними	Загальними	зборами	акціонерів	Приватного	
акціонерного	товариства	«Кременчуцька	кондитерська	фабрика	«Рошен»	
(далі	–	Товариство)	12.04.2018	р.

2.2.Предмет правочину:
Допомогодавець	 зобов’язується	 надати	 користувачу	 (ПрАТ	«КрКФ	 «Ро-

шен»)	поворотну	безпроцентну	фінансову	допомогу	у	розмірі	150	000	000	грн.	
00	коп.	без	ПДВ,	а	користувач	зобов’язується	повернути	її	допомогодавцю	
в	повному	розмірі	 у	 визначений	договором	строк.	Нарахування	відсотків	
договором	не	передбачається.

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 150	000	тис.	грн.

2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 402 404 тис. грн.

2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 37 %

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення (зазначається, якщо рішення приймається загальними збо-
рами):

•	загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	9	154	427 шт.;
•	 кількість	 голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	

зборах	-	8	256	482	шт.;
•	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення	-	8	

256	482	шт.;
•	 кількість	 голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рі-

шення	–	0	шт.
2.7.додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра-

вочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені стату-
том акціонерного товариства: відсутні.

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

Голова Правління 
ПрАТ «КрКФ «Рошен» _________________ Радько Сергій Петрович
	 	 	 /	підпис	МП	/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНдИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

(далі	–	Товариство)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 16 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

68

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

емітента
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	-	ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОд ЗАЛiЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦiй iМ.СВiТЛАНИ КО-
ВАЛЬСЬКОї».

2.	Код	за	ЄДРПОУ	–	05523398.
3.	Місцезнаходження	-	01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	-	(044) 285-54- 24, (044) 285-54- 24.
5.	Електронна	поштова	адреса	-	office@kovalska.com.
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 загальними	 зборами	

акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.СВІТЛАНИ	
КОВАЛЬСЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	осо-
би	 виконано	 на	 підставі	 Протоколу	 №	24	 загальних	 зборів	 акціонерів	 
ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬ-
СЬКОЇ»	від	12.04.2018	року.	Посадова	особа	Прокопенко	Тетяна	Юріївна,	яка	
займала	посаду	Член	Наглядової	ради,	припинила	повноваження.	Зміни	у	
персональному	складі	посадової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	
повноважень.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.	Володiє	
пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	
1	рік.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	загальними	зборами	акціо-
нерів	ПАТ	«ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	ІМ.СВІТЛАНИ	КОВАЛЬ-
СЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	особи	виконано	на	
підставі	Протоколу	№	24	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	ІМ.СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ»	від	12.04.2018	року.	По-
садова	особа	Пилипенко	Олександр	Сергiйович,	 яка	 займала	посаду	Голова	
Наглядової	ради,	припинила	повноваження.	Зміни	у	персональному	складі	по-
садової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	повноважень.	Володiє	част-
кою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,65999%.	Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	
розмірі	30246,50	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	1	рік.	Згоди	фізичної	
особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	загальними	зборами	акці-
онерів	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.СВІТЛАНИ	 КО-
ВАЛЬСЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	особи	ви-
конано	на	підставі	Протоколу	№	24	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	 від	
12.04.2018	року.	Посадова	особа	Суруп	Володимир	Юрійович,	 яка	 займала	
посаду	Член	Наглядової	ради,	припинила	повноваження.	Зміни	у	персональ-
ному	складі	посадової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	повноважень.	
Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,172999%.	Володiє	пакетом	
акцій	емітента	у	розмірі	7928,25	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	
1	рік.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	

Рішення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 загальними	 зборами	
акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.СВІТЛАНИ	
КОВАЛЬСЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	осо-
би	виконано	на	підставі	Протоколу	№	24	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	
«ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	ІМ.СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ»	
від	12.04.2018	року.	Посадова	особа	Серотюк	Богдан	Васильович,	яка	за-
ймала	 посаду	 Член	 Наглядової	 ради,	 припинила	 повноваження.	 Зміни	 у	
персональному	складі	посадової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	
повноважень.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.	Володiє	
пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	по-
саді:	1	рік.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	загальними	зборами	акці-
онерів	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.СВІТЛАНИ	 КО-
ВАЛЬСЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	особи	ви-
конано	на	підставі	Протоколу	№	24	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	 від	
12.04.2018	року.	Посадова	особа	Суботенко	Микола	Олексійович,	яка	займала	
посаду	Член	Наглядової	ради,	припинила	повноваження.	Зміни	у	персональ-
ному	складі	посадової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	повноважень.	
Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,166998%.	Володiє	пакетом	
акцій	емітента	у	розмірі	7653,25	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	
1	рік.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	

Рішення	про	обрання	прийнято	Загальними	зборами	акціонерів	ПАТ	«ЗА-
ВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	
12.04.2018	 року.	 Обрання	 посадової	 особи	 виконано	 на	 підставі	 Протоколу	
№	24	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОН-
СТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	 від	 12.04.2018	 року.	 Пилипенко	
Олександр	Сергiйович	обрано	на	посаду	Член	Наглядової	ради	з	13.04.2018	
року.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,65999%.	Володiє	паке-
том	акцій	емітента	у	розмірі	30246,50	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	на	який	обрано	особу:	1	рік.	Інші	посади,	які	
обіймала	 особа	 протягом	 останніх	 п'яти	 років:	 Голова	 Наглядової	 ради	 в	 
ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬ-
СЬКОЇ».	Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	належать	цій	особі:	120	986	штук	акцій.	
Член	Наглядової	ради	акціонерного	товариства	Пилипенко	О.С.	є	акціонером	
Товариства.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	

Рішення	про	обрання	прийнято	Загальними	зборами	акціонерів	ПАТ	«ЗА-
ВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	
12.04.2018	 року.	 Обрання	 посадової	 особи	 виконано	 на	 підставі	 Протоколу	
№	24	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОН-
СТРУКЦІЙ	ІМ.	СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ»	від	12.04.2018	року.	Суботенко	Ми-
кола	Олексiйович	обрано	на	посаду	Член	Наглядової	ради	з	13.04.2018	року.	
Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,166998%.	Володiє	пакетом	
акцій	емітента	у	розмірі	7653,25	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	немає.	Строк,	на	який	обрано	особу:	1	рік.	Інші	посади,	які	
обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	заступник	директора,	директор	з	
економіки	та	фінансів,	ВАТ	«Завод	залiзобетонних	конструкцiй	iм.	Св.Коваль-
ської».	Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	належать	цій	особі:	30	613	штук	акцій.	
Член	Наглядової	ради	акціонерного	товариства	Суботенко	М.О.	є	акціонером	
Товариства.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	

Рішення	про	обрання	прийнято	Загальними	зборами	акціонерів	ПАТ	«ЗА-
ВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	
12.04.2018	 року.	 Обрання	 посадової	 особи	 виконано	 на	 підставі	 Протоколу	
№	24	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОН-
СТРУКЦІЙ	ІМ.	СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ»	від	12.04.2018	року.	Суруп	Володи-
мир	Юрійович	 обрано	 на	 посаду	 Член	 Наглядової	 ради	 з	 13.04.2018	 року.	
Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,172999%.	Володiє	пакетом	
акцій	емітента	у	розмірі	7928,25	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	немає.	Строк,	на	який	обрано	особу:	1	рік.	Інші	посади,	які	
обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	Голова	Товариства,	ТОВ	«Бетон	
Комплекс».	Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	належать	цій	особі:	31	713	штук	
акцій.	Член	Наглядової	ради	акціонерного	товариства	Суруп	В.Ю.	є	акціонером	
Товариства.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	Загальними	зборами	акці-
онерів	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КО-
ВАЛЬСЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	особи	ви-
конано	на	підставі	Протоколу	№	24	Загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	 від	
12.04.2018	року.	Посадова	особа	Суботенко	 Iгор	Миколайович,	яка	займала	
посаду	Голова	Ревізійної	комісії,	припинила	повноваження.	Зміни	у	персональ-
ному	складі	посадової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	повноважень.	
Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,0003436%.	Володiє	пакетом	
акцій	 емітента	 у	 розмірі	 15,75	 грн.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	 
3	роки.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	Нікого	
не	обрано	на	посаду	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.	

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	Загальними	зборами	акці-
онерів	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КО-
ВАЛЬСЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	особи	ви-
конано	на	підставі	Протоколу	№	24	Загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	 від	
12.04.2018	року.	Посадова	особа	Дитиненко	Людмила	Василівна,	яка	займала	
посаду	Член	Ревізійної	комісії,	припинила	повноваження.	Зміни	у	персональ-
ному	складі	посадової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	повноважень.	
Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,00022911%.	Володiє	пакетом	
акцій	 емітента	 у	 розмірі	 10,50	 грн.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	 
3	роки.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	Нікого	
не	обрано	на	посаду	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.	

Рішення	 про	 припинення	 повноважень	 прийнято	 Загальними	 зборами	
акціонерів	ПАТ	«ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	ІМ.	СВІТЛАНИ	
КОВАЛЬСЬКОЇ»	12.04.2018	року.	Припинення	повноважень	посадової	осо-
би	виконано	на	підставі	Протоколу	№	24	Загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	
«ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	ІМ.	СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ»	
від	12.04.2018	року.	Посадова	особа	Пилипенко	Сергій	Олександрович,	яка	
займала	посаду	Член	Ревізійної	комісії,	припинила	повноваження.	Зміни	у	
персональному	складі	посадової	особи	обумовлені	закінченням	терміну	дії	
повноважень.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0,000458%.	
Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	21,00	грн.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	пере-
бувала	на	 посаді:	 3	 роки.	Згоди	фізичної	 особи	на	розкриття	 паспортних	
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даних	не	надано.	Нікого	не	обрано	на	посаду	замість	особи,	повноваження	
якої	припинено.

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

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

законодавством.
2.	Голова	правління		 	 Головаш	Валерій	Полікарпович	
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
  16.04.2018
	 	 (дата)

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

тю) емітента
 І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	- ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗАВОд ЗАЛiЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦiй 
iМ.СВiТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОї».

2.	Код	за	ЄДРПОУ	–	05523398.
3.	Місцезнаходження	-	01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	-	(044) 285-54- 24, (044) 285-54- 24.
5.	Електронна	поштова	адреса	-	office@kovalska.com.
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

або	 інформації	 про	 іпотечні	 цінні	 папери,	 сертифікати	фонду	 операцій	 з	
нерухомістю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	 ІІІ	цього	Положення	-	
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
1)	Дата	прийняття	загальними	зборами	товариства	рішення	про	попере-

днє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	12.04.2018	року;	Відо-
мості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	характеру	правочинів:	до-
говори	купівлі-продажу	(поставки,	міни,	виконання)	товарів	(робіт,	послуг);	
Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	500	000	тис.	грн.;	Вартість	активів	
емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності:	 1	 715	 771	
тис.	грн.;	Співвідношення	 граничної	 сукупної	 вартості	 правочинів	до	вар-
тості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	 звітності	 (у	
відсотках):	 29,14142%;	 Загальна	 кількість	 голосуючих	 акцій:	 17	 775	 612	
(сімнадцять	 мільйонів	 сімсот	 сімдесят	 п'ять	 тисяч	 шістсот	 дванадцять)	
штук	акцій;	Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	за-
гальних	зборах:	16	820	295	(шістнадцять	мільйонів	вісімсот	двадцять	тисяч	
двісті	дев'яносто	п'ять)	штук	акцій;	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголо-
сували	«за»	прийняття	рішення:	16	780	467	(шістнадцять	мільйонів	сімсот	
вісімдесят	тисяч	чотириста	шістдесят	сім)	штук	акцій;	Кількість	голосуючих	
акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рішення:	 39	 828	 (тридцять	
дев'ять	тисяч	вісімсот	двадцять	вісім)	штук	акцій.

2)	Дата	прийняття	загальними	зборами	товариства	рішення	про	попереднє	
надання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	 правочинів:	 12.04.2018	 року;	 Відомості	

щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	характеру	правочинів:	договори	під-
ряду	(в	тому	числі	генерального	підряду,	субпідряду)	на	виконання	будівельних	
робіт;	Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	500	000	тис.	грн.;	Вартість	активів	
емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	1	715	771	тис.	грн.;	
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емі-
тента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	29,14142%;	
Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	17	775	612	(сімнадцять	мільйонів	сімсот	
сімдесят	п'ять	тисяч	шістсот	дванадцять)	штук	акцій;	Кількість	голосуючих	акцій,	
що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	16	820	295	(шістнадцять	міль-
йонів	вісімсот	двадцять	тисяч	двісті	дев'яносто	п'ять)	штук	акцій;	Кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	16	780	467	(шістнад-
цять	 мільйонів	 сімсот	 вісімдесят	 тисяч	 чотириста	шістдесят	 сім)	штук	 акцій;	
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рішення:	 
39	828	(тридцять	дев'ять	тисяч	вісімсот	двадцять	вісім)	штук	акцій.

3)	Дата	прийняття	загальними	зборами	товариства	рішення	про	попере-
днє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	12.04.2018	року;	Відо-
мості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	характеру	правочинів:	до-
говори	 купівлі	 -	 продажу	нерухомого	майна,	що	набувається	 у	 власність	
Товариства;	Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	500	000	тис.	грн.;	Вар-
тість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності:	 
1	715	771	тис.	грн.;	Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	
до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-
ті	(у	відсотках):	29,14142%;	Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	17	775	612	
(сімнадцять	 мільйонів	 сімсот	 сімдесят	 п'ять	 тисяч	 шістсот	 дванадцять)	
штук	акцій;	Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	за-
гальних	зборах:	16	820	295	(шістнадцять	мільйонів	вісімсот	двадцять	тисяч	
двісті	дев'яносто	п'ять)	штук	акцій;	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголо-
сували	«за»	прийняття	рішення:	16	780	467	(шістнадцять	мільйонів	сімсот	
вісімдесят	тисяч	чотириста	шістдесят	сім)	штук	акцій;	Кількість	голосуючих	
акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рішення:	 39	 828	 (тридцять	
дев'ять	тисяч	вісімсот	двадцять	вісім)	штук	акцій.

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

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

2.	Голова	правління		 	 Головаш	Валерій	Полікарпович	
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
  16.04.2018
	 	 (дата)

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

емітента 
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	- ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗАВОд ЗАЛiЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦiй 
iМ.СВiТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОї».

2.	Код	за	ЄДРПОУ	–	05523398.
3.	Місцезнаходження	-	01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	-	(044) 285-54- 24, (044) 285-54- 24.
5.	Електронна	поштова	адреса	-	office@kovalska.com.
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

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

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

ЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ»	 13.04.2018	

року.	Обрання	посадової	особи	виконано	на	підставі	Протоколу	б/н	засідан-
ня	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «ЗАВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	
ІМ.	СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ»	від	13.04.2018	року.	Пилипенко	Олександр	
Сергiйович	обрано	на	посаду	Голова	Наглядової	ради.	Володiє	часткою	в	
статутному	капіталі	емiтента	0,65999%.	Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	
розмірі	30246,50	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Строк,	на	який	обрано	особу:	1	рік.	Інші	посади,	які	обіймала	
особа	протягом	останніх	п'яти	років:	Голова	Наглядової	ради	в	ПАТ	«ЗА-
ВОД	 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	 КОНСТРУКЦІЙ	 ІМ.	СВІТЛАНИ	 КОВАЛЬСЬКОЇ».	
Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	належать	цій	особі:	120	986	штук	акцій.	
Голова	Наглядової	ради	акціонерного	товариства	Пилипенко	О.С.	є	акціо-
нером	Товариства.	Згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	
надано.

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

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

2.	Голова	правління		 	 Головаш	Валерій	Полікарпович	
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
  16.04.2018
	 	 (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-
ня,	міжміський	код	та	телефон	емітента:	Приватне	акціонерне	товари-
ство	«Вишгороденергобудтранс»,	04630703,	Набережна,	1,	Вишгород,	

Вишгородський,	Київська,	07300,	(04596)	54813
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодос-

тупній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	12.04.2018	року.
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	

річну	інформацію:	http://stockmarket.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШГОРОдЕНЕРГОБУдТРАНС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 16 квітня 2018 р. 
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВ-
МІСЬКГОЛОВПОСТАЧ»,	
код	ЄДРПОУ	04542755,	вул.
Святошинська,	буд.3,	м.Київ,	
03115,	044	2235275

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

12.04.2018

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

www.kggsnab.kiev.ua

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

Товариство	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«	Юрхолдінг	Аудит»,	код	
ЄДРПОУ	32736376

5.	Інформація	про	загальні	збори:	Вид	загальних	зборів	-	чергові.	Дата	
проведення:	18.04.2017	року.	Кворум	зборів:	99,75%	до	загальної	
кількості	голосів.	Перелік	питань,	що	розглядалися	на	загальних	
зборах:	1.	Про	обрання	лічильної	комісії	Зборів	Товариства.	2.	Про	
схвалення	рішення	Наглядової	ради,	прийняте	07	березня	2017р.,	а	
саме:	«Про	встановлення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетеня	
для	голосування	та	бюлетеня	для	кумулятивного	голосування	на	
загальних	зборах	акціонерів	18	квітня	2017р.».	3.	Про	встановлення	
порядку	та	способу	засвідчення	бюлетеня	для	голосування	та	
бюлетеня	для	кумулятивного	голосування	на	загальних	зборах	
акціонерів.	4.	Про	прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	
Зборів	Товариства.	5.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	
звіту	Директора	за	2016	рік	про	результати	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	за	2016	рік.	6.	Про	прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	за	2016	рік.	7.	Про	
прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	за	
2016	рік.	8.	Про	затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2016	рік.	 
9.	Про	розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2016	рік.	10.	Про	
розгляд	і	затвердження	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	
2017	рік.	11.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	
викладення	його	у	новій	редакції.	12.	Про	внесення	змін	до	Єдиного	
державного	реєстру	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	-	підприємців	та	
громадських	формувань.	13.	Про	скасування	дії	Положень:	«Про	
загальні	збори	акціонерів	Товариства»,	«Про	Наглядову	раду	
Товариства»,	«Про	Ревізійну	комісію	Товариства»,	«Про	Директора	
Товариства»,	Кодексу	корпоративного	управління	Товариства.	14.	Про	
затвердження	Положень:	«Про	загальні	збори	акціонерів	Приватного	
акціонерного	товариства	«Київміськголовпостач»,	«Про	Наглядову	
раду	Приватного	акціонерного	товариства	«Київміськголовпостач»,	
«Про	Ревізійну	комісію	Приватного	акціонерного	товариства	
«Київміськголовпостач»,	«Про	Директора	Приватного	акціонерного	
товариства	«Київміськголовпостач»,	Кодексу	корпоративного	
управління	Приватного	акціонерного	товариства	
«Київміськголовпостач».	15.	Про	виконання	обов’язків	раніше	
обраними	членами	Ревізійної	комісії	Товариства	до	закінчення	строку	
повноважень,	на	який	їх	було	обрано.	16.	Про	припинення	
повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради	Товариства.	17.	Про	
обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.	18.	Про	затвердження	
умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	договорів	(контрактів),	що	
укладатимуться	з	членами	Наглядової	ради,	встановлення	розміру	їх	
винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	
договорів	(контрактів)	з	членами	Наглядової	ради	Товариства.	19.	Про	
прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	Товариством	значних	
правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	одного	року	з	
дня	проведення	Зборів	акціонерів	Товариства,	встановлення	граничної	
сукупної	вартості	таких	правочинів	та	надання	повноважень	директору	
на	укладення	та	підписання	від	імені	Товариства	будь-яких	договорів	
та	документів	на	їх	виконання,	пов’язаних	з	вчиненням	Товариством	
таких	правочинів.	20.	Про	прийняття	рішення	про	зміну	типу	
Товариства	з	публічного	на	приватне,	про	прийняття	рішення	про	зміну	
найменування	Товариства.
Особи,	що	подавали	пропозиції	до	переліку	питань	порядку	денного:	
пропозицій	до	переліку	питань	порядку	денного	не	подавалось.	
Результати	розгляду	питань	порядку	денного:	з	усіх	питань	порядку	
денного	рішення	прийняті,	протокол	загальних	зборів	акціонерів	
розміщено	на	сайті	емітента	www.kggsnab.kiev.ua.	
6.	Інформація	про	дивіденди:	дивіденди	за	звітний	період	не	виплачува-
лись.

ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне	 найменування	 емітента:	 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУдІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Код	за	ЄДРПОУ:	19405366
Місцезнаходження:	 08132,	 Київська	обл.,	 Києво-Святошинський	 р-н,	

м.	Вишневе,	вул.	Ломоносова,	буд.	34
Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(067)	575-61-20
Електронна	поштова	адреса:	19405366@atrep.com.ua
Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтернет,	 яка	 додатково	 використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://19405366.infosite.com.ua/ 
Вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	

належить	 10	 і	 більше	 відсотків	 простих	 акцій	 акціонерного	 товариства	
(крім	публічного	акціонерного	товариства)	

ii. Текст повідомлення
На	підставі	складеного	реєстру	власників	іменних	цінних	паперів	ПРИ-

ВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ВИШНІВСЬКЕ	СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНЕ	 РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ	 УПРАВЛІННЯ»,	 який	 емітент	 отримав	
12		квітня	2018	р.	від	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»,	відбулася	
зміна	власників	акцій,	яким	належить	10	і	більше	відсотків	простих	акцій	
акціонерного	 товариства	 (крім	 публічного	 акціонерного	 товариства),	 а	
саме:

1.	На	особовому	рахунку	власника	–	фізичної	особи	відбулося	змен-
шення	іменних	цінних	паперів	ПрАТ	«ВСРБУ».

До	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	165	434	(що	ста-

новить	35,16%	від	статутного	капіталу).
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

165	434	(що	становить	35,16%	від	статутного	капіталу).
Після	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	31	865	(що	стано-

вить	6,77%	від	статутного	капіталу).
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

31	865	(що	становить	6,77%	від	статутного	капіталу).
2.	На	особовому	рахунку	власника	–	фізичної	особи	відбулося	змен-

шення	іменних	цінних	паперів	ПрАТ	«ВСРБУ».
До	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	165	435	(що	ста-

новить	35,16%	від	статутного	капіталу).
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

165	435	(що	становить	35,16%	від	статутного	капіталу).
Після	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	31	866	(що	стано-

вить	6,77%	від	статутного	капіталу).
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

31	866	(що	становить	6,77%	від	статутного	капіталу).
3.	На	особовому	рахунку	власника	–	фізичної	особи	відбулося	збіль-

шення	іменних	цінних	паперів	ПрАТ	«ВСРБУ».
До	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	47	002	(що	стано-

вить	9,99%	від	статутного	капіталу).
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

47	002	(що	становить	9,99%	від	статутного	капіталу).
Після	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	180	571	(що	ста-

новить	38,38%	від	статутного	капіталу).
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

180	571	(що	становить	38,38%	від	статутного	капіталу).
4.	На	особовому	рахунку	власника	–	фізичної	особи	відбулося	збіль-

шення	іменних	цінних	паперів	ПрАТ	«ВСРБУ».
До	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	47	002	(що	стано-

вить	9,99%	від	статутного	капіталу).	
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

47	002	(що	становить	9,99%	від	статутного	капіталу).
Після	зміни:
	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	180	571	(що	ста-

новить	38,38%	від	статутного	капіталу).
	 Розмір	 частки	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 акцій	 

180	571	(що	становить	38,38%	від	статутного	капіталу).	
iii. Підпис

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

Голова правління  Козирев Микола Юрійович 
12.04.2018р.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів,	

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	між-

міський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«iЗМАїЛ - НАВАСКО»,	24769509,	68672	Одеська	обл.,	Iзмаїльський	р-н	с.	Ста-
ра	Некрасiвка	 вул.	Жовтнева,	 буд.	 52,	 (04841)	 49-447. 2.	Дата	 розкриття	
повного	 тексту	 річної	 інформації	 у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	
даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	роз-
міщено	регулярну	річну	інформацію:	http://izmail-navasko.pat.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«iЗМАїЛ - НАВАСКО»

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧОРНО-
МОРСЬКА ТЮТЮНОВА 
КОМПАНiЯ", 00382361,	65033	
м.Одеса	вул.Строганова	буд.10,	
(048)	777-12-93

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

13.04.2018

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

www.chtk.pat.ua

4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	ау-
диторської	фірми	(П.	І.	Б.	аудитора	-	фі-
зичної	особи	-	підприємця),	якою	про-
ведений	аудит	фінансової	звітності

ТОВ "ПРОФАУдИТ", 36921215

5.	Інформація	про	загальні	збори у	звітному	періоді	збори	не	
скликались	та	не	проводились

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

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

i. Основні відомості про емітента
1.	Повне	найменування	емітента,	ідентифікаційний	код	юридичної	

особи,	 місцезнаходження,	 міжміський	 код	 і	 телефон	 емітента:	ПРИ-
ВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРЦИЗЬКИй ЗАВОд 
ПРОдТОВАРiВ», 00379270,	 68400	 Одеська	обл.	 м.	Арциз	
вул.	Машиностроїтелiв,	 4,	 (04845)	 31392;	 2.	 Дата	 розкриття	 повного	
тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	
Комісії:	13.04.2018; 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	роз-
міщено	регулярну	річну	 інформацію:	00379270.sc-ua.com; 4.	Найме-
нування,	код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	
фінансової	 звітності:	ТОВ «ПРОФАУдИТ», 36921215; 5.	 Інформація	
про	загальні	збори:	Черговi	збори	вiдбулися	28.04.2017.	Порядок	ден-
ний	 зборiв	 затверджено	 Наглядовою	 радою.	 Пропозицiї	 та	 змiни	 до	

перелiку	питань	порядку	денного	зборiв	з	боку	акцiонерiв	не	надходи-
ли.	Позачерговi	збори	у	звiтному	перiодi	не	проводились.	Перелiк	пи-
тань,	що	розглядався	на	зборах:	1.	Обрання	голови	та	членiв	лiчильної	
комiсiї,	прийняття	рiшення	про	припинення	їх	повноважень.	2.	Обран-
ня	 голови	 та	 секретаря	 загальних	 зборiв.	 Затвердження	 регламенту	
проведення	загальних	зборiв	акцiонерiв.	3.	Розгляд	та	затвердження	
звiту	Правлiння	Товариства	 за	2016	рiк.	 4.	Розгляд	 та	 затвердження	
звiту	Наглядової	ради	Товариства	 за	2016	рiк.	 5.	Розгляд	 та	 затвер-
дження	звiту	Ревiзора	Товариства	за	2016	рiк.	6.	Затвердження	рiчного	
звiту	Товариства	за	2016	рiк.	7.	Розподiл	прибутку,	прийняття	рiшення	
про	виплату	дивiдендiв	та	їх	розмiр	з	урахування	вимог	законодавства	
України.	Питання	порядку	денного	усi	розглянутi	та	прийнято	рiшення	
100%	голосiв	«за»,	якi	зареєструвались	для	участi	в	зборах.	6.	Інфор-
мація	про	дивіденди:	За	результатами	звітного	та	попереднього	років	
рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРЦИЗЬКИй ЗАВОд ПРОдТОВАРiВ»

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

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	між-

міський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦiАЛiЗОВАНЕ БУдiВЕЛЬНО-МОНТАжНЕ УПРАВЛiННЯ № 33 «ОдЕС-
БУд», 31768323,	65085	м.	Одеса	вул.	Просьолочна,	буд.	47,	(048)	725-21-34.  
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	інфор-
маційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	31768323.sc-ua.com.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦiАЛiЗОВАНЕ БУдiВЕЛЬНО-МОНТАжНЕ УПРАВЛiННЯ № 33 «ОдЕСБУд»

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

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПiКА», 22449159,	 65045	 м.	Одеса	 вул.	Преображенська	 
буд.	49/51,	(048)	725	55	60.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інфор-
мації	 у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії:	 13.04.2018.  
3.	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	spika.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПiКА»

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

1.	Повне	найменування	емітента,	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	
місцезнаходження,	 міжміський	 код	 і	 телефон	 емітента:	 ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШИРЯїВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПiдПРИЄМСТВО 15167»,	03118050,	66800	Одеська	обл.	смт.	Ширяєве	вул.	Ма-
линовського,	7,	(04858)	2-11-89.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інфор-

мації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адре-
са	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	
shiryaevskoye-atp-15167.pat.ua. 4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	аудитор-
ської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ «ПРОФ АУдИТ», 
36921215. 5.	Інформація	про	загальні	збори:	У	звітному	періоді	загальні	збори	
не	проводились.	6.	Інформація	про	дивіденди.	За	результатами	звітного	та	по-
переднього	років	рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШИРЯїВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiдПРИЄМСТВО 15167»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів,	

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄдНАННЯ «ОБЛПАЛИВО», 30514975,	 65003	
м.	Одеса	вул.	Чорноморського	козацтва,	буд.	70/1,	(048)	786-82-82.	2.	Дата	
розкриття	повного	тексту	річної	 інформації	у	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	obltoplivo-odessa.com

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄдНАННЯ «ОБЛПАЛИВО»

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

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	 код	 та	 телефон	 емітента:	 ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВiдПОВiдАЛЬНiСТЮ «iНФОРМАЦiйНИй ТЕЛЕКАНАЛ «РЕПОРТЕР»,	
22448563,	65009	м.	Одеса	вул.	Зоопаркова	буд.	25,	(0482)	219-111.	2.	Дата	
розкриття	повного	тексту	річної	 інформації	у	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	www.reporter.od.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВiдПОВiдАЛЬНiСТЮ 
«iНФОРМАЦiйНИй ТЕЛЕКАНАЛ «РЕПОРТЕР»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2018 рік
емітентів,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів,	

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АКЦiОНЕРНА РАдiОТЕЛЕВiЗiйНА КОМПАНiЯ «ГЛАС», 19047568,	
65107	м.	Одеса	вул.	Канатна,	буд.	83,	 (048)	714-85-60.	2.	Дата	розкриття	
повного	 тексту	 річної	 інформації	 у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	
даних	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	роз-
міщено	регулярну	річну	інформацію:	glasweb.com.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦiОНЕРНА РАдiОТЕЛЕВiЗiйНА КОМПАНiЯ «ГЛАС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЗА 2017 рік

емітентів,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів,	
а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiдПРИЄМСТВО-15115», 
03114885,	 66740	 Одеська	обл.	 Фрунзiвськй	 р-н	 смт	 Затишшя	 
пров.	 Будiвельний,14,	 (04860)	 9-53-28. 2.	 Дата	 розкриття	 повного	 тексту	
річної	 інформації	 у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії:	
13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регу-
лярну	річну	інформацію:	zatishanske-atp-15115.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiдПРИЄМСТВО-15115»

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

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВiС», 00450915,	 65098	 м.	Одеса	
вул.	Новiкова,	буд.	3,	(048)	7281884.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річ-
ної	 інформації	 у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії:	
13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регу-
лярну	річну	інформацію:	asts.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОСПЕЦТРАНССЕРВiС»

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

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛiТОПИС i КО», 03086255,	65005	м.	Одеса	вул.	Бабеля	буд.	53	-	А,	
(048)	714-53-80.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	 інформації	у	за-
гальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії:	 13.04.2018. 3.	 Адреса	
сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:	
03086255.sc-ua.com

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛiТОПИС i КО»

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

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АГРОКОМПАНiЯ «СВОБОдА»,	05529219,	68672	Одеська	область	
Iзмаїльський	 с.	Стара	 Некрасiвка	 вул.	Жовтнева	 буд.52,	 (04841)	 49-4-68.	 
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	ін-
формаційній	 базі	 даних	 Комісії:	13.04.2018. 3.	 Адреса	 сторінки	 в	мережі	
Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	інформацію:svoboda.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АГРОКОМПАНiЯ «СВОБОдА»

Код 32083093
ПОВІдОМЛЯЄ:

При	опублікуванні	в	офіційному	друкованому	виданні	Бюлетень	«Відо-
мості	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку»	№	70	від	
12.04.2018	року	особливої	інформації	-	«Відомості	про	зміну	складу	поса-

дових	осіб	емітента»	не	була	вказана	адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	 інформації,	 а	
саме:

www.teplogeneratzia.interpipe.biz

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів,	

а	також	приватних	(закритих)	акціонерних	товариств,	які	не	здійснювали	
публічне	(відкрите)	розміщення	цінних	паперів,	крім	публічних	акціонерних	
товариств,	які	здійснили	приватне	(закрите)	розміщення	цінних	паперів	
1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	

міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОФЕСiОНАЛ», 22492630,	 67550	 Одеська	обл.	 Комiнтернiвський	 р-н	
с.	Григорiвка	вул	Заводська	буд.	6,	(048)	759	35	50.	2.	Дата	розкриття	по-
вного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	да-
них	Комісії:	13.04.2018. 3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	роз-
міщено	регулярну	річну	інформацію:	professional.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОФЕСiОНАЛ»

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента,	 ідентифікаційний	 код	 юридичної	
особи,	місцезнаходження,	міжміський	код	і	телефон	емітента:	ПУБЛiЧНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУдiВНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄдНАННЯ «ОРiОН»,	 14309913,	 65069	 м.	Одеса	 вул.	Ак.	 Гаркавого	
буд.	6,	063	735	33	54.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	
у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії:	 13.04.2018. 3.	
Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	ін-
формацію:	14309913.sc-ua.com. 4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	ауди-
торської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ «ПРО-
ФАУдИТ», 36921215. 5.	 Інформація	 про	 загальні	 збори:	 Рiчнi	 збори	
скликанi	на	19.05.2017р.	Представником	ФДМУ	Гусаковим	С.I.	було	вне-
сено	 змiни	 до	 порядку	 денного	 зборiв.	 Збори	 не	 вiдбулись	 у	 зв'язку	 iз	
недостатнiстю	 кворуму.	 Позачерговi	 збори	 вiдбулися	 24.12.2017.	
Позачерговi	 збори	 скликанi	 на	 пiдставi	 листа	 ФДМУ,	 що	 є	 вдасником	

бiльш	 нiж	 10%	 акцiй	 товариства.	 Порядок	 денний	 зборiв	 затверджено	
ФДМУ.	Пропозицiї	та	змiни	до	перелiку	питань	порядку	денного	зборiв	вiд	
акцiонерiв	 не	 надходили.	 Перелiк	 питань,	 що	 виносились	 на	 розгляд	
зборiв:	1.	Обрання	членiв	лiчильної	комiсiї	позачергових	загальних	зборiв	
Товариства.	 2.	 Обрання	 голови	 та	 секретаря	 позачергових	 загальних	
зборiв	 Товариства.	 3.	 Затвердження	 порядку	 проведення	 (регламенту)	
позачергових	 загальних	 зборiв	 Товариства.	 4.	 Прийняття	 рiшення	 про	
припинення	повноважень	Голови	та	членiв	Наглядової	ради	Товариства.	
5.	Обрання	членiв	Наглядової	ради	Товариства.	6.	Затвердження	умов	
договорiв	(цивiльно-правових	або	трудових)	з	членами	Наглядової	ради.	
Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	пiдписання	договорiв	з	членами	
Наглядової	ради.	Усі	питання	денного	розглянуті.	-	з	1	питання	порядку	
денного	рішення	не	прийнято;	-	з	2,3,4,6	питання	порядку	денного	при-
йнято	рiшення	(згiдно	проектiв	рiшень)	бiльшiстю	голосiв	«за»,	якi	зареє-
струвались	 для	 участi	 в	 загальних	 зборах;	 -	 з	 5	 питання,	 кандидатури	
обранi	шляхом	кумулятивного	голосування.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУдiВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄдНАННЯ «ОРiОН»

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

емітента
І. Загальні відомості

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

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	13677276
3.	Місцезнаходження:	02222	Київ,	вул.	Закревського,	22
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	545-13-44,	(044)	545-08-06
5.	Електронна	поштова	адреса:	alla@uacinema.net.ua;	upps@i.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	https://smida.gov.ua/
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	по-

переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними	зборами	акціонерів	Товариства	12.04.2018	р.	було	прийня-
то	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	
які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більше	одного	року	з	дати	
прийняття	цього	рішення,	а	саме:

договорів	про	здавання	в	оренду	приміщень	Товариства,	гранична	су-
купна	вартість	яких	не	перевищить	60	000	000	(шістдесят	мільйонів)	гри-
вень,	включаючи	вартість	відшкодування	комунально-експлуатаційних	ви-
трат.

Гранична	сукупна	вартість	правочинів	-	60	000	000	(шістдесят	мільйо-
нів)	гривень.

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	109	452	тис.	грн.

Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-
тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	-	54,82%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	75	929	683	шт.,	кількість	голосую-
чих	 акцій,	 що	 зареєструвалися	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 -	 
75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийнят-
тя	рішення	-	75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«проти»	прийняття	рішення	-	0.

Загальними	зборами	акціонерів	Товариства	12.04.2018	р.	було	прийня-
то	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	
які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більше	одного	року	з	дати	
прийняття	цього	рішення,	а	саме:

договорів	суборенди	приміщень,	в	яких	Товариство	виступає	стороною	
як	 орендодавець	 з	 метою	 безпосереднього	 отримання	 відшкодування	
комунально-експлуатаційних	витрат.

Гранична	сукупна	вартість	правочинів	-	50	000	000	(шістдесят	мільйо-
нів)	гривень.

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	109	452	тис.	грн.

Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	
активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	 -	
45,68%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	75	929	683	шт.,	кількість	голосую-
чих	 акцій,	 що	 зареєструвалися	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 -	 
75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийнят-
тя	рішення	-	75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«проти»	прийняття	рішення	-	0.

Загальними	зборами	акціонерів	Товариства	12.04.2018	р.	було	прийня-
то	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	
які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більше	одного	року	з	дати	
прийняття	цього	рішення,	а	саме:

договорів	про	отримання	тимчасової	поворотної	фінансової	допомоги.
Гранична	сукупна	вартість	правочинів	-	50	000	000	(шістдесят	мільйо-

нів)	гривень.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності	-	109	452	тис.	грн.
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-

тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	-	45,68%.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	75	929	683	шт.,	кількість	голосую-

чих	 акцій,	 що	 зареєструвалися	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 -	 
75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийнят-
тя	рішення	-	75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«проти»	прийняття	рішення	-	0.

Загальними	зборами	акціонерів	Товариства	12.04.2018	р.	було	прийня-
то	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	
які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більше	одного	року	з	дати	
прийняття	цього	рішення,	а	саме:

договорів	про	надання	тимчасової	поворотної	фінансової	допомоги.
Гранична	сукупна	вартість	правочинів	-	50	000	000	(шістдесят	мільйо-

нів)	гривень.
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-

ності	-	109	452	тис.	грн.
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-

тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	-	45,68%.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	75	929	683	шт.,	кількість	голосую-

чих	 акцій,	 що	 зареєструвалися	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 -	 
75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийнят-
тя	рішення	-	75	921	327	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«проти»	прийняття	рішення	-	0.

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

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

2.	Голова	Правління	Сушон	А.І.	13.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРХАРЧОПРОМСЕРВiС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 16 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

74

Повідомлення про проведення загальних зборів
Наглядова	рада	Приватного	акціонерного	товариства	«Трускавець-

курорт»	повідомляє,	що	18 травня 2018 року о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на Май-
дані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області	відбудуться	річні	
загальні	збори	акціонерів	Приватного	акціонерного	товариства	«Труска-
вецькурорт»	(код	ЄДРПОУ	30322940,	місцезнаходження:	бульвар	Юрія	
Дрогобича,	2,	м.	Трускавець,	Львівська	обл.,	82200,	Україна).

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	у	річних	загальних	
зборах	акціонерів	буде	проводитись	з 13:00 год. до 13:55 год. 18 травня 
2018 року	в	приміщенні	конференц-залу	Палацу	культури	 ім.	Т.Г.	Шев-
ченка	на	майдані	Кобзаря,	8	в	м.	Трускавці	Львівської	області.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	зборах	–	станом	на	24	годину	14	травня	2018	року.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	товариства.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	річних	загальних	зборів	акціонерів	

товариства.
3.	Порядок	денний	та	регламент	річних	загальних	зборів	акціонерів	

товариства.
4.	 Звіт	 генерального	директора	 за	 підсумками	діяльності	 товари-

ства	за	2017	рік.
5.	Звіт	ревізора	за	підсумками	діяльності	за	2017	рік.	
6.	Звіт	наглядової	ради	за	2017	рік.
7.	Прийняття	рішення	 за	наслідками	розгляду	 звіту	 генерального	

директора	за	підсумками	діяльності	товариства	за	2017	рік.
8.	Затвердження	річного	звіту	товариства	за	2017	рік.
9.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 ревізора	 за	

2017	рік,	затвердження	висновків	ревізора	за	2017	рік.
10.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 наглядової	

ради	за	2017	рік.
11.	Розподіл	прибутку	(збитків)	товариства	за	2017	рік.
12.	Переобрання	генерального	директора	товариства.
13.	Переобрання	члена	наглядової	ради	товариства.
14.	Надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.
Для	участі	у	загальних	зборах	акціонери	повинні	мати	документи,	

що	посвідчують	їх	особу	(паспорт	або	інший	передбачений	чинним	за-
конодавством	документ),	а	представники	акціонерів	–	документи,	що	
посвідчують	їх	особу	(паспорт	або	інший	передбачений	чинним	зако-
нодавством	 документ)	 та	 документи,	 які	 надають	 їм	 право	 брати	
участь	та	голосувати	на	загальних	зборах,	зокрема,	але	не	обмежую-
чись	цим:

керівник	акціонера-юридичної	особи	–	витяг	із	Єдиного	державного	
реєстру	 юридичних	 осіб,	 фізичних	 осіб-підприємців	 та	 громадських	
формувань,	копія	статуту	юридичної	особи	та,	якщо	це	передбачено	
статутом	юридичної	особи,	рішення	уповноваженого	органу	юридич-
ної	особи	про	надання	керівнику	повноважень	щодо	участі	та	голосу-
вання	на	загальних	зборах	Товариства;

представник	акціонера	за	довіреністю	–	посвідчену	згідно	з	чинним	
законодавством	України	довіреність,	яка	надає	представнику	право	на	
участь	та	голосування	на	загальних	зборах	товариства.	

Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	загальних	збо-
рів	до	дати	проведення	загальних	зборів	Товариство	надає	акціоне-
рам	можливість	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	в	тому	числі	документами,	
пов’язаними	з	прийняттям	рішення	про	вчинення	значних	правочинів,	
передбаченими	 ст.	 36,	 68	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товари-
ства».

Ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного,	акціонери	(їх	представники)	можуть	в	кімнаті	
№	212	будівлі	дирекції	(апарату	управління)	ПрАТ	«Трускавецькурорт»	
на	бульварі	Ю.Дрогобича,	2	в	м.	Трускавці	Львівської	області,	в	робочі	
дні	(понеділок-п’ятниця)	з	8:00	год.	до	17:00	год.,	а	в	день	проведення	
річних	загальних	зборів	–	також	у	місці	їх	проведення.	

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціоне-
рів	 (їх	 представників)	 з	 документами	–	 начальник	 організаційно-
розпорядчого	відділу	Вовків	О.В.	(тел.	(03247)	6-00-18).	

Акціонери	мають	право	вносити	пропозиції	щодо	питань,	включе-
них	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	товариства,	а	також	
щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства,	кількість	яких	не	
може	перевищувати	кількісного	складу	кожного	з	органів.	Пропозиції	
вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	збо-
рів	товариства,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	товариства	-	не	

пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів.	Пропо-
зиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	денного	пови-
нні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	щодо	
кандидатів	у	члени	наглядової	ради	товариства	мають	містити	інфор-
мацію	про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	акціонера	
(акціонерів),	або	про	те,	що	кандидат	пропонується	на	посаду	члена	
наглядової	ради	-	незалежного	директора.

Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	товари-
ства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(наймену-
вання)	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	та/або	класу	належ-
них	йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	
а	 також	 кількості,	 типу	 та/або	 класу	 акцій,	 що	 належать	 кандидату,	
який	пропонується	цим	акціонером	до	складу	органів	товариства.

Приймати	участь	та	голосувати	на	загальних	зборах	мають	право	
представники	акціонерів	за	довіреністю.

Акціонер	має	право	призначити	свого	представника	постійно	або	
на	певний	строк.	Акціонер	має	право	у	будь-який	момент	замінити	сво-
го	представника,	повідомивши	про	це	виконавчий	орган	Товариства.	
Повідомлення	акціонером	відповідного	органу	товариства	про	призна-
чення,	заміну	або	відкликання	свого	представника	може	здійснювати-
ся	за	допомогою	засобів	електронного	зв’язку	відповідно	до	законо-
давства	про	електронний	документообіг.

Довіреність	на	право	участі	 та	 голосування	на	 загальних	 зборах,	
видана	фізичною	особою,	 посвідчується	 нотаріусом	або	 іншими	по-
садовими	особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	посвід-
чуватися	 депозитарною	 установою	 у	 встановленому	 Національною	
комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	порядку.	Довіреність	на	
право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	від	імені	юридичної	
особи	видається	її	органом	або	іншою	особою,	уповноваженою	на	це	
її	установчими	документами.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	то-
вариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	пи-
тань	порядку	денного	загальних	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	
(проти	якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	
загальних	зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	перед-
бачено	завданням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	за-
вдання	щодо	голосування,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	го-
лосування	на	загальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Акціонер	
має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	замінити	свого	представника	
на	загальних	зборах	товариства.	Надання	довіреності	на	право	участі	
та	голосування	на	загальних	зборах	не	виключає	право	участі	на	цих	
загальних	 зборах	 акціонера,	 який	 видав	 довіреність,	 замість	 свого	
представника.

Згідно	з	переліком	акціонерів,	яким	надсилатиметься	письмове	по-
відомлення	 про	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерного	 товари-
ства,	складеним	станом	на	10.04.2018	року,	загальна	кількість	простих	
іменних	акцій	Товариства	становить	1	748	277	штук,	загальна	кількість	
голосуючих	акцій	Товариства	становить	1	748	277	штук.

Інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	Товариства,	розміщена	
на	веб-сайті	Товариства	за	адресою:	http://truskavetskurort.ua/news/.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» 

за 2017 рік (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього	активів 851	879 860	309
Основні	засоби 622 062 635	344
Довгострокові	фінансові	інвестиції 39 39
Запаси 13	837 12	767
Сумарна	дебіторська	заборгованість 68	517 59	230
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 7	374 3	593
Нерозподілений	прибуток -682	338 -607	932
Власний	капітал -496	834 -422 428
Статутний	капітал 174	828 174	828
Довгострокові	зобов'язання 1	329	227 1	256	497
Поточні	зобов'язання 19	486 26 240
Чистий	прибуток	(збиток) -74	406 -153	820
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1	748	277 1	748	277

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»
(ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»)
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Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 568 610
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

-42,56 -87,98

Голова наглядової ради  П.П. Якубенко

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	«МІСЬКІ	ІНВЕСТИЦІЇ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	32587736
3.	Місцезнаходження: 03035,	м.	Київ,	вул.	Митрополита	Василя	Липків-

ського,	45
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс: (044)	585-41-01,	(044)	585-41-01
5.	Електронна	поштова	адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

ii. Текст повідомлення 
11.04.2018р.	 річними	 Загальними	 зборами	 акціонерів	 ПрАТ	«МІСЬКІ	 ІН-

ВЕСТИЦІЇ	»	прийняте	рішення	припинити	повноваження	Ревізора	Товариства	
Шайгородського	Віктора	Григоровича	 (паспорт	серія	СН	№292500,	виданий	
05.09.1996р.	Радянським	РУ	ГУ	МВС	України	в	м.Києві).	Розмір	пакета	акцій	
або	частка,	якою	володіє	в	статутному	капіталі	емітента:	0%.	Непогашеної	су-
димості	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	

перебувала	на	посаді:	з	10.04.2013	р.	по	11.04.2018р.	Припинення	повнова-
жень	посадової	особи	здійснено	на	підставі	рішення	річних	Загальних	зборів	
акціонерів	(протокол	б/н	від	11.04.2018	р.),	у	зв`язку	з	переобранням.

11.04.2018	р.	річними	Загальними	зборами	акціонерів	ПрАТ	«МІСЬКІ	ІН-
ВЕСТИЦІЇ»	було	прийняте	рішення	обрати	на	посаду	Ревізора	Товариства	
Степову	Юлію	Миколіївну	(паспорт	серія	СТ	№427157,	виданий	07.08.2014р.	
Білоцерківським	РС	Управління	ДМС	України	в	Київській	області).	Розмір	
пакета	акцій	або	частка,	якою	володіє	в	статутному	капіталі	емітента:	0	%.	
Інші	посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	помічник	
директора,	 професіонал	 з	 торгівлі	 цінними	 паперами.	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	на	який	обрано	
особу:	3	роки.	Посадова	особа	обрана	на	посаду	на	підставі	рішення	річних	
Загальних	зборів	акціонерів	(протокол	б/н	від	11.04.2018	р.),	у	зв`язку	об-
ранням	Ревізора	Товариства.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Генеральний	директор Г.А.Нагаєвська	

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
М.	П.	 11.04.2018	р.

(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІї»

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	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-

СТВО	«МІСЬКІ	ІНВЕСТИЦІЇ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	32587736
3.	Місцезнаходження: 03035,	м.	Київ,	вул.	Митрополита	Василя	Липків-

ського,	45
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс: (044)	585-41-01,	(044)	585-41-01
5.	Електронна	поштова	адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	misinvest.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення 

11.04.2018	р.	річними	Загальними	зборами	акціонерів	ПрАТ	«МІСЬКІ	ІН-
ВЕСТИЦІЇ»	прийняте	рішення	попередньо	надати	згоду	на	вчинення	Товари-
ством	в	ході	поточної	господарської	діяльності	протягом	одного	року	з	дня	
проведення	 цих	 Загальних	 зборів	 Товариства	 значних	 правочинів,	 у	 тому	
числі,	але	не	виключно	правочинів	про	передачу	майна	(майнових	прав)	То-
вариства	в	заставу/іпотеку	та/або	укладання	інших	договорів	забезпечення	
виконання	зобов’язань	(в	т.ч.	договору	поруки)	Товариства,	додаткових	угод	
до	 договорів	 забезпечення	 Товариства,	 що	 діють,	 та/або	 забезпечення	
зобов’язань	будь-яких	третіх	осіб;	договорів	купівлі-продажу	квартир;	догово-
рів	купівлі-продажу	нерухомого	майна;	договорів	про	відчуження	основних	
фондів	та	іншого	майна	Товариства	(в	тому	числі	нерухомого	майна,	тран-
спортних	засобів,	обладнання	та	іншого	рухомого	майна);	договорів	(контр-
актів)	про	довгострокову	(на	три	і	більше	років)	оренду	(найм)	основних	фон-
дів	та	 іншого	майна	товариства	(в	тому	числі	нерухомого	та	транспортних	
засобів);	договорів	купівлі-продажу	цінних	паперів;	договорів	на	придбання	
корпоративних	прав	на	участь	в	інших	підприємницьких,	господарських	това-
риствах	та	підприємствах,	у	тому	числі	шляхом	внесення	в	статутний	капітал	
інших	підприємницьких,	господарських	товариств	та	підприємств	майна,	що	
належить	акціонерному	товариству;	договорів	купівлі-продажу,	міни,	фінан-
сової	допомоги;	кредитних	договорів	з	банківськими	установами,	додаткових	

договорів/угод	до	вже	укладених	договорів;	договорів	про	надання	послуг	та/
або	виконання	робіт,	страхування,	оренди	та	 інших	договорів	щодо	права	
користування,	договорів	на	банківське	обслуговування,	угод,	додаткових	до-
говорів/угод	до	вже	укладених	договорів),	за	якими	Товариство	виступає	чи	
буде	виступати	будь-якою	із	сторін	граничною	сукупною	вартістю	1	333	390,4	
тис.грн.	При	цьому	вчинення	такого	(таких)	правочину	(правочинів)	є	чинним	
незалежно	від	збільшення	у	майбутньому	ринкової	вартості	майна	Товари-
ства,	 збільшення/зменшення	 вартості	 активів	 за	 даними	 останньої	 річної	
фінансової	звітності,	а	також	можливих	коливань	курсу	гривні	до	іноземних	
валют.	Надати	Наглядовій	раді	Товариства	повноваження	без	отримання	до-
даткового	рішення	Загальних	зборів	акціонерів:	погоджувати	умови	попере-
дньо	схвалених	Загальними	зборами	акціонерів	значних	правочинів	з	усіма	
можливими	змінами	та	доповненнями,	які	будуть	укладатись	Товариством	
протягом	одного	року	з	дати	прийняття	рішення	Загальними	зборами;	пого-
джувати/визначати	перелік	майна	(майнових	прав)	Товариства,	яке	підлягає	
відчуженню,	 передачі	 в	 заставу/іпотеку,	 придбанню,	 тощо;	 надавати	 згоду	
(уповноважувати	з	правом	передоручення)	на	укладання	(підписання)	Гене-
ральним	директором,	посадовими	особами	органів	управління	Товариства	
попередньо	схвалених	в	цьому	пункті	Порядку	денного	Загальними	зборами	
значних	правочинів	з	усіма	змінами	та	доповненнями	до	них.	Вартість	акти-
вів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	666	695,2	тис.
грн.	Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-
тивів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках)	
-200.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	249806950	шт.	Кількість	голосую-
чих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	195873866	штук.	
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рішення:	
195873866	штук.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	при-
йняття	рішення:	0	(нуль)	штук.	

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Генеральний	директор Г.А.Нагаєвська	

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	
керівника)	

М.	П.	 11.04.2018	р.
(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІї»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МІСЬКІ ІНВЕС-
ТИЦІї",	32587736,	Митрополита	Василя	
Липківського,	45,	м.Київ,	Солом'янський,	
03035,	Україна,	(044)	585-41-01

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

12.04.2018

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

www.misinvest.com.ua

Річна інформація 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛАдИжИНСЬКИй ЗАВОд ЗБК», 

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

Приватне	акцiонерне	товариство	
"Ладижинський	завод	ЗБК",	00131966,	
Вінницька,	24321,м.	Ладижин,	Наконеч-
ного,	184	04343	6-11-03,

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

13.04.2018

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

https://00131966.smida.gov.ua

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

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИй ЗАВОд ПРОдОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00375160
3.	 Місцезнаходження:	 42350	 Сумська	область,	 Сумський	 район,	 село	

Бездрик,	вулиця	Зарічна,	будинок	1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0542)	700-494,	(0542)	700-494
5.	Електронна	поштова	адреса:	olivija@olivija.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата	 прийняття	 загальними	 зборами	 ПАТ	 «СУМСЬКИЙ	 ЗАВОД	

ПРОДТОВАРIВ»	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-
чних	правочинів:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:
характер	правочинів:	правочини	з	придбання,	відчуження,	передання	та	

отримання	в	оренду	ПАТ	«СУМСЬКИЙ	ЗАВОД	ПРОДТОВАРІВ»	земельних	
ділянок,	іншого	нерухомого	майна	та	основних	засобів;

гранична	сукупна	вартість	правочинів:	300	000	тис.грн.;
вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	станом	на	31.12.2017	складає	175	426	тис.грн.;
співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	

емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	171%.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій:41	644	569	простих	iменних	акцiй;
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	41	644	569	простих	iменних	акцiй.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рішен-

ня		-	41	644	569	голосiв.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення	-	0	голосiв.
Дата	 прийняття	 загальними	 зборами	 ПАТ	 «СУМСЬКИЙ	 ЗАВОД	

ПРОДТОВАРIВ»	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-
чних	правочинів:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:
характер	правочинів:	 правочини	 із	 залучення	 інвестицій	 та	 кредитних	

коштів	ПАТ	«СУМСЬКИЙ	ЗАВОД	ПРОДТОВАРІВ»	для	будівництва,	рекон-
струкції,	модернізації	підприємства	та/або	здійснення	основної	діяльності	
на	поповнення	обігових	коштів;

гранична	сукупна	вартість	правочинів:	400	000	тис.грн.;
вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	станом	на	31.12.2017	складає	175	426	тис.грн.;
співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	

емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	228%.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій:41	644	569	простих	iменних	акцiй;
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	41	644	569	простих	iменних	акцiй.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рішен-

ня		-	41	644	569	голосiв.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення	-	0	голосiв.
Дата	 прийняття	 загальними	 зборами	 ПАТ	 «СУМСЬКИЙ	 ЗАВОД	

ПРОДТОВАРIВ»	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-
чних	правочинів:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:
характер	правочинів:	правочини	з	лізингу;
гранична	сукупна	вартість	правочинів:	100	000	тис.грн.;
вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	станом	на	31.12.2017	складає	175	426	тис.грн.;
співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	

емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	57%.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій:41	644	569	простих	iменних	акцiй;
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	41	644	569	простих	iменних	акцiй.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рішен-

ня		-	41	644	569	голосiв.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення	-	0	голосiв.
Дата	 прийняття	 загальними	 зборами	 ПАТ	 «СУМСЬКИЙ	 ЗАВОД	

ПРОДТОВАРIВ»	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-
чних	правочинів:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:
характер	правочинів:	правочини	із	забезпечення	зобов'язань	за	догово-

рами	ПАТ	«СУМСЬКИЙ	ЗАВОД	ПРОДТОВАРІВ»;
гранична	сукупна	вартість	правочинів:	400	000	тис.грн.;
вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	станом	на	31.12.2017	складає	175	426	тис.грн.;
співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	активів	

емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	228%.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій:41	644	569	простих	iменних	акцiй;
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	41	644	569	простих	iменних	акцiй.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рішен-

ня		-	41	644	569	голосiв.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення	-	0	голосiв.
Дата	 прийняття	 загальними	 зборами	 ПАТ	 «СУМСЬКИЙ	 ЗАВОД	

ПРОДТОВАРIВ»	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-
чних	правочинів:	12.04.2018.

Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема:
характер	правочинів:	правочини	із	продажу,	купівлі,	постачання	продук-

ції,	товарів,	сировини	та	матеріалів;
гранична	сукупна	вартість	правочинів:	800	000	тис.грн.;
вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	станом	на	31.12.2017	складає	175	426	тис.грн.;
співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-

тивів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	 (у	 відсо-
тках):	456%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:41	644	569	простих	iменних	акцiй;
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	

зборах:	41	644	569	простих	iменних	акцiй.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рішен-

ня		-	41	644	569	голосiв.
Кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	 рі-

шення	-	0	голосiв.
iii. Підпис 

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

2. директор  Манжелей Ю.Р.
12.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. i. За-
гальні відомості.	1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИй РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИй ЗАВОд».	2.	Код	за	
ЄДРПОУ:	01412710.	3.	Місцезнаходження:	вул. Гарматна, 6, м.Київ, 03067. 
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0444562021(т/ф).	5.	Електронна	поштова	
адреса:	brat@krmz.kiev.ua.	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додат-
ково	 використовується	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 krmz.kiev.ua.  
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів. ii. Текст повідомлення.	Дата	прийняття	за-
гальними	зборами	товариства	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчи-
нення	значних	правочинів:	12.04.2018.	1.	Характер	правочинів	–	щодо будь-

яких напрямків діяльності Товариства.	 Гранична	 сукупна	 вартість	
правочинів	–	15 000 тис.грн.	Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	
річної	фінансової	звітності	–	5763	тис.грн.	Співвідношення	граничної	сукупної	
вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	
фінансової	звітності	(у	відсотках)	–	260,28.	Загальна	кількість	голосуючих	ак-
цій	-	2346146	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	
загальних	зборах	-	2150265 шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«за»	-	2150265 шт.,	та	«проти»	-	0	шт.	iii. Підпис.	1.	Особа,	зазначена	нижче,	
підтверджує	 достовірність	 інформації,	що	міститься	 у	 повідомленні,	 та	 ви-
знає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	законодавством.	2.	Найменуван-
ня	посади:	Голова правлiння Курдюков А.Є. 13.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИй РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИй ЗАВОд»

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1.	Повне	 найменування	 емітента	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«ТЕРНОПІЛЬАВТО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	05441074
3.	Місцезнаходження	46022	Тернопіль	Довженка,6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(0352)240645	240468
5.	Електронна	поштова	адреса	jurist@ternopilauto.te.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	ternopil-avto.ukravto.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	Змі-
на	складу	посадових	осіб	емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	Загальними	зборами	

акціонерів	13.04.2018	р.	Припинення	повноважень	посадової	особи	вико-
нано	на	підставі	рiшення	Загальних	зборiв	акціонерів	Товариства	(Прото-
кол	вiд	13.04.2018	року)	у	зв’язку	із	припиненням	повноважень	та	діяльнос-
ті	 Ревізійної	 комісії	 Товариства.	 Посадова	 особа	 Іскра	 Ігор	 Іванович	 (не	
надана	згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних),	яка	займала	
посаду	Голови	Ревізійної	комісії,	припинила	повноваження.	Володiє	част-

кою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.	Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	
розмірі	0%.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	3	роки.	Нікого	не	
обрано	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.

Рішення	про	припинення	повноважень	прийнято	Загальними	зборами	
акціонерів	13.04.2018	р.	Припинення	повноважень	посадової	особи	вико-
нано	на	підставі	рiшення	Загальних	зборiв	акціонерів	Товариства	(Прото-
кол	вiд	13.04.2018	року)	у	зв’язку	із	припиненням	повноважень	та	діяльнос-
ті	 Ревізійної	 комісії	 Товариства.	 Посадова	 особа	 Вертійова	 Антоніна	
Дмитрівна	 (не	надана	згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	да-
них),	яка	займала	посаду	Члена	Ревізійної	комісії,	припинила	повноважен-
ня.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.	Володiє	пакетом	
акцій	емітента	у	розмірі	0%.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини.	 Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	 посаді:	 
3	роки.	Нікого	не	обрано	замість	особи,	повноваження	якої	припинено.

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

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

2.
Генеральний	директор Олексів	С.В.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
13.04.2018
(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»

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

i. Загальні відомості 
1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «СУМИ-АВТО» 2.	Код	за	ЄДРПОУ	03120443	3.	Місцез-
находження	40002	Суми	Роменська,	98	4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
0542	618	071	0542	618	071	5.	Електронна	поштова	адреса	main@sumyavto.
com.ua	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації		www.sumy-avto.ukravto.ua	7.	Вид	особли-
вої	 інформації	відповідного	до	вимог	 глави	1	розділу	 ІІІ	або	 інформації	про	
іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухомістю	відповідного	
до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення		Прийняття	рішення	про	розмі-
щення	цінних	паперів	на	суму,	що	перевищує	10	відсотків	статутного	капіталу

ii. Текст повідомлення 
11.04.2018	р.	 Загальними	 зборами	 акціонерів	 Приватного	 Акціонерного	

товариства	«Суми-Авто»	(далі-Товариство)	прийнято	рішення	про	збільшен-
ня	статутного	капіталу	Товариства	на	3	630	000,00	грн.	шляхом	приватного	
розміщення	 363	 000	шт.	 простих	 іменних	 акцій	 Товариства	 існуючої	 номі-
нальної	вартості,	а	саме	10,00	грн.	за	акцію,	за	рахунок	додаткових	внесків.

Загальна	кількість	акцій,	що	пропонується	до	розміщення	-	363	000	шт.	
простих	іменних	акцій.	Номінальна	вартість	однієї	акції-	10,00	грн.

Ціна	розміщення	однієї	акції,	визначена	(затверджена)	рішенням	Нагля-
дової	Ради	Товариства	(протокол	№	11/04/2018-1	від	11.04.2018р.)	у	розмірі	
10,00	грн.,	що	дорівнює	номінальній	вартості	та	є	вищою	за	ринкову	вар-
тість,	визначену	відповідно	до	вимог	Закону	України	«Про	акціонерні	това-
риства»	та	затверджену	рішенням	Наглядової	Ради	Товариства	(протокол	
№	15/03/2018-1	від	15.03.2018р.).

На	дату	прийняття	рішення	про	розміщення	акцій	немає	даних,	чи	призведе	

цей	випуск	до	зміни	власника	значного	пакета	акцій	Товариства	-	АТ	«УКРАЇНСЬ-
КА	АВТОМОБІЛЬНА	КОРПОРАЦІЯ»,	яке	до	розміщення	володіє	акціями	Това-
риства	в	кількості	-	527352	шт.,	що	становить	94,241017%	у	статуному	капіталі

Співвідношення	загальної	номінальної	вартості	акцій,	на	яку	вони	роз-
міщуються,	до	розміру	статутного	капіталу	Товариства	на	дату	прийняття	
цього	рішення:	64,8703%;

Співвідношення	 загальної	 номінальної	 вартості	 акцій	 Товариства,	 які	
знаходяться	в	обігу	до	розміру	статутного	капіталу	Товариства	на	дату	при-
йняття	рішення	-	100%.

Інформація	про	права,	які	отримують	інвестори	в	акції,	що	розміщуються:	
обсяг	прав	інвесторів	визначений	Статутом	та	законодавством	України	;

Спосіб	оплати	акцій	-	оплата	акцій	здійснюється	виключно	грошовими	
внесками	в	національній	валюті	(гривні).

Мета	розміщення	акцій,	напрями	використання	отриманих	коштів	-	усі	за-
лучені	від	розміщення	акцій	кошти	будуть	використані	для	поповнення	то-
варних	запасів	Товариства,	а	саме	100%	фінансових	ресурсів,	залучених	від	
розміщення	акцій,	будуть	направлені	на	придбання	товарних	автомобілів.

Конвертації	цінних	паперів,	щодо	яких	прийнято	рішення	про	розміщен-
ня,	не	передбачена.

Інша	 суттєва	 інформація	 відповідно	 до	 проспекту	 емісії:	 Товариство	
зобов`язується	не	використовувати	кошти,	залучені	від	розміщення	акцій,	
для	покриття	збитків	від	господарської	діяльності.

iii. Підпис 1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інфор-
мації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідаль-
ність	згідно	із	законодавством.	
Генеральний	директор Дворський	С.Я.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
11.04.2018
(дата)	

РІЧНА	ІНФОРМАЦІЯ	ЕМІТЕНТА	
ЗА	2017	рік,	

ЯКИЙ	ЗДІЙСНИВ	ПРИВАТНЕ	(ЗАКРИТЕ)	
РОЗМІЩЕННЯ	ЦІННИХ	ПАПЕРІВ,	А	ТАКОЖ	ПРИВАТНИХ(ЗАКРИТИХ)	
АКЦІОНЕРНИХ	ТОВАРИСТВ,	ЯКІ	НЕ	ЗДІЙСНЮВАЛИ	ПУБЛІЧНЕ	

(ВІДКРИТЕ)	РОЗМІЩЕННЯ	ЦІННИХ	ПАПЕРІВ
1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	«Пі-

щанська	центральна	районна	аптека»,	код	за	ЄДРПОУ:	01974951,	місцезна-
ходження:	24700,	Вінницька	область,	 смт.Піщанка,	 вулиця	Центральна	49,	
міжміський	код	та	телефон	(04349)21794.	

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації:	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії	–	13.04.2018	року.	

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію	–	http://	www.01974951.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАйОННА АПТЕКА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	
"РОМЕНСЬКИЙ	ЗАВОД	"ТРАКТОРОЗАПЧАСТИ-
НА",	00235890	Сумська	обл.	,	Роменський	р-н,	
42000,	м.Ромни,	вул.	Гетьмана	Мазепи,	2В	
(05448)	3-26-65

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

13.04.2018р.

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

www.rzt.com.ua

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

Приватне	пiдприємство	аудиторська	фiрма	
"ПрофАудитЕксперт",	31651407

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

-Чергові	збори	28	квітня	2017р.,	кворум	99,95%	
Порядок	денний:
1.Обрання	лічильної	комісії	річних	загальних	
зборів	акціонерів	ПАТ	«РЗТ»	2.Звіт	Правління	АТ	
про	результати	фінансово-господарської	
діяльності	за	2016	рік	3.	Звіт	Наглядової	ради	АТ	
за	2016	рік.
4.Звіт	Ревізійної	комісії	АТ	за	2016	рік.	5.	
Затвердження	річного	звіту	та	балансу	АТ	за	
2016	рік,	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	
збитків).	6.	Про	затвердження	Статуту	ПАТ	
«РЗТ»	в	новій	редакції.	7.	Відкликання	та	
обрання	членів	Наглядової	ради.	8.	Прийняття	
рішення	про	припинення	ПАТ	«РЗТ»	шляхом	
перетворення	у	ТОВ	«Роменський	ковальсько-
механічний	завод».	9.Про	затвердження	плану	
перетворення,	порядку	та	умов	здійснення	
перетворення.	10.	Про	створення	комісії	з	
припинення	(перетворення)	ПАТ	«РЗТ».	Обрання	
Голови	та	членів	комісії	з	припинення	(перетво-
рення)	ПАТ	«РЗТ»,	та	надання	їй	повноважень,	
щодо	управління	справами	під	час	перетворен-
ня.	11.	Затвердження	оцінки	та	умов	викупу	акцій	
у	акціонерів,	які	не	голосували	за	прийняття	
рішення	про	припинення	(перетворення)	ПАТ	
«РЗТ».	12.	Затвердження	порядку	та	умов	обміну	
акцій	припинення	(перетворення)	ПАТ	«РЗТ»,	що	
припиняється	шляхом	перетворення,	на	частки	
ТОВ	«Роменський	ковальсько-механічний	
завод»,	що	створюється	шляхом	перетворення	
-Збори	акціонерів	вирішили:1.Обрати	лічильну	
комісію	у	складі	трьох	осіб:	-Голова	комісії	
Ткаченко	В.Г.	,	Секретар	комісії	Шевченко	Н.В.,	
Член	комісії	Малькова	Н.С.	2.	Затвердити	звіт	
правління	АТ	про	результати	фінансово-
господарської	діяльності	за	2016	рік.	3.	Затвер-
дити	звіт	Наглядової	ради	АТ	за	звітний	період.	
4.	Затвердити	звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	
АТ	за	звітний	період.	5.	Затвердити	річний	звіт	та	
баланс	АТ	за	звітний	період.	Прибуток	в	сумі	
32311,0	тис.грн.	розподілити	наступним	чином:	
-	в	резервний	фонд	–	428,4	тис.грн..	в	фонд	
розвитку	виробництва	—	31882,6	тис.грн.	6.
Затвердити	Статут	ПАТ	«РЗТ»	в	новій	редакції	.	
7.	Обрати	Наглядову	раду	АТ	у	складі:	Ялпачик	В.Ф.,	
Ряба	В.Л.,	Маркграф	О.А.,	Ялпачик	В.Ф.,	
Ялпачик	Г.І.	8.	Припинити	діяльність	ПАТ	«РЗТ»	
шляхом	перетворення	у	ТОВ	«Роменський	
ковальсько-механічний	завод».	9.Затвердити	
план	перетворення,	порядку	та	умов	здійснення	
перетворення.	10.Створити	комісію	з	припинення	
(перетворення)	ПАТ	«РЗТ»	у	складі	Дьяконов	М.О.,	
Тельцова	Л.І.,	Єхлакова	Н.А.	11.Затвердити	
оцінку	та	умови	викупу	акцій	у	акціонерів	
12.Затвердити	порядок	та	умов	обміну	акцій	

-Позарергові	 збори	 14	 липня	 2017	 року,	 кворум	
99,95%	Порядок	денний:
1.Обрання	лічильної	комісії	позачергових	загальних	
зборів	акціонерів	ПАТ	«РЗТ».	2.	Про	скасування	рі-
шення	про	припинення	ПАТ	«РЗТ»	шляхом	перетво-
рення	 у	 ТОВ	 «Роменський	 ковальсько-механічний	
завод»	затвердженого	загальними	зборами	акціоне-
рів	 ПАТ«РЗТ»	 та	 викладеного	 в	 протоколі	№1	 від	 
28	квітня	2017	року.	3.	Про	скасування	рішення	про	
затвердження	плану	перетворення,	порядку	та	умов	
здійснення	 перетворення	 затвердженого	 загальни-
ми	зборами	акціонерів	ПАТ	«РЗТ»	та	викладеного	в	
протоколі	№1	від	28	квітня	2017	року.	4.	Про	скасу-
вання	рішення	про	створення	комісії	з	припинення	
(перетворення)	ПАТ	«РЗТ».	Обрання	Голови	та	чле-
нів	комісії	з	припинення	(перетворення)	ПАТ	«РЗТ»,	
та	надання	їй	повноважень,	щодо	управління	спра-
вами	під	час	перетворення,	 затвердженого	загаль-
ними	зборами	акціонерів	ПАТ	«РЗТ»	та	викладеного	
в	протоколі	№1	від	28	квітня	2017	року.	5.	Про	скасу-
вання	рішення	про	затвердження	оцінки	та	умов	ви-
купу	акцій	у	акціонерів,	які	не	голосували	за	прийнят-
тя	 рішення	 про	 припинення	 (перетворення)	 ПАТ	
«РЗТ»	затвердженого	загальними	зборами	акціоне-
рів	ПАТ«РЗТ»	та	викладеного	в	протоколі	№1	від	28	
квітня	2017	року.	6.	Про	скасування	рішення	про	за-
твердження	порядку	та	умов	обміну	акцій	припинен-
ня	 (перетворення)	 ПАТ	 «РЗТ»,	 що	 припиняється	
шляхом	перетворення,	на	частки	ТОВ	«Роменський	
ковальсько-механічний	 завод»,	 що	 створюється	
шляхом	 перетворення,	 затвердженого	 загальними	
зборами	акціонерів	ПАТ	«РЗТ»	та	викладеного	в	про-
токолі	№1	від	28	квітня	2017	року.	7.Про	зміну	на-
йменування	(типу)	ПАТ	«РЗТ»	на	ПрАТ	«РЗТ»	8.	Про	
затвердження	 Статуту	 ПрАТ«РЗТ».	 9.Про	 затвер-
дження	Положення	Загальних	зборів	акціонерів.	10.	
Про	відкликання	та	обрання	членів	Наглядової	ради.	 
11.	Про	затвердження	Положення	Наглядової	ради.
12.	Про	відкликання	та	обрання	голови	та	членів	Ре-
візійної	комісії.	13.Про	затвердження	Положення	Ре-
візійної	комісії.	14.	Про	заміну	свідоцтва	про	реєстра-
цію	випуску	акцій	у	зв’язку	зі	зміною	найменування	
(типу).	15.	Про	надання	повноваження.	
-Збори	акціонерів	вирішили:	1.Обрати	лічильну	комі-
сію	у	складі	трьох	осіб:	-Голова	комісії	Ткаченко	В.Г.	,	
Секретар	комісії	Шевченко	Н.В.,	Член	комісії	Маль-
кова	 Н.С.	2.Скасувати	 рішення	 про	 припинення	 
ПАТ	«РЗТ».	3.	Скасувати	рішення	про	затвердження	
плану	перетворення	.	4.Скасувати	рішення	про	ство-
рення	 комісії	 з	 припинення	 (перетворення)	 
ПАТ	«РЗТ»,	Припинити	діяльність	та	відкликати	комі-
сію	з	припинення	(перетворення)	у	повному	складі.	
5.Скасувати	 рішення	 про	 затвердження	 оцінки	 та	
умов	викупу	акцій	у	акціонерів,	6.:	Скасувати	рішення	
про	затвердження	порядку	та	умов	обміну	акцій	при-
пинення	 (перетворення).	 7.Змінити	 найменування	
(тип)	 Публічного	 акціонерного	 товариства	 «Ромен-
ський	завод	«Тракторозапчастина»	на	Приватне	ак-
ціонерне	товариство	«Роменський	завод	«Тракторо-
запчастина».	 8.Ззатвердити	 Статут	 ПрАТ	«РЗТ»	 в	
новій	редакції.	9.Затвердити	Положення	про	загаль-
ні	збори	акціонерів	ПрАТ	«РЗТ».	10.	Обрати	Нагля-
дову	 раду	 ПрАТ	«РЗТ»	 у	 складі:	 1.Ялпачик	 В.Ф. 
2.	Ряба	В	Л.	3.	Маркграф	О.	А.
11.	 Затвердити	 Положення	 про	 Наглядову	 
раду	 ПрАТ	«РЗТ».	 12.	 Обрати	 Ревізійну	 комісію	
ПрАТ	«РЗТ»	 у	 складі:1.	 Калмикова	 Н.Ю.	 
2	.	Шкварчук	О.	О.	13.Затвердити	Положення	про	
Ревізійну	комісію	ПрАТ«РЗТ».
14.	 Подати	 відповідний	 пакет	 документів	 до	
НКЦПФР	 для	 заміни	 свідоцтва	 про	 реєстрацію	
випуску	 акцій	 у	 зв’язку	 зі	 зміною	 найменування	
(типу)	 ПАТ	 «РЗТ»	 на	 ПрАТ	«РЗТ».	 15.Уповнова-
жити	Брайко	Ю.	В.,	Клещенка	О.	М.	представляти	
інтереси	та	виконувати	вищевикладені	повнова-
женря.	 Ініціювала	 проведення	 позачергових	 за-
гальних	зборів	Наглядова	рада.

6.	Інформація	про	дивіденди.
Рішення	виплачувати	дивіденди	не	приймалось

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОМЕНСЬКИй ЗАВОд “ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА”
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ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1.	Основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	підприємства	

(тис.	грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього	активів 163369 106777
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 69435 41453
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 40152 24422
Сумарна	дебіторська	заборгованість 46047 33371
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 3263 4239
Власний	капітал 119212 79463
Статутний	капітал 13344 13344

Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 100593 61551
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 0 0
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 44157 27314
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	(грн) 0.74471 0.60536
Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	
просту	акцію	(грн)

0.74471 0.60536

Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 53375141 53375141
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

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 "КИїВСЬКИй 
ВiТАМiННИй ЗАВОд"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 35251822
3.	Місцезнаходження 04073,	м.	Київ,	Копилiвська,	38
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	461-03-09	(044)	461-03-09
5.	Електронна	поштова	адреса info@vitamin.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

vitamin.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	

(протокол	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	№	1	 вiд	 12.04.2018	 р.)	 про	
вiдкликання	 Голови	Наглядової	 ради	 Товариства	 Бугайцева	Олександра	
Олексiйовича	(паспорт	серiї	СН	№	949093,	виданий	Шевченкiвським	РУ	ГУ	
МВС	України	в	м.	Києвi	16.09.1998	р.).	Частка	в	статутному	капiталi	-	0,0064.	
Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини,	було	об-
рано	на	посаду	26.04.2017	р.

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	№	1	 вiд	 12.04.2018	 р.)	 про	
вiдкликання	 члена	 Наглядової	 ради	 Товариства	 Сiчевлюка	 Володимира	
Антоновича	 (паспорт	 серiї	 СК	 №	679965,	 Києво-Святошинським	 РВ	 ГУ	
МВС	України	в	Київськiй	обл.	31.10.1997	р.).	Частка	в	статутному	капiталi	–	
0,0064	%.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини,	
було	обрано	на	посаду	26.04.2017	р.

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	рiчних	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	1	вiд	12.04.2018	р.)	про	об-
рання	з	12.04.2018	р.	на	строк	3	(три)	роки	членом	Наглядової	ради	Бугай-
цева	 Олександра	 Олексiйовича	 (паспорт	 серiї	 СН	 №	949093,	 виданий	
Шевченкiвським	РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києвi	16.09.1998	р.).	Частка	в	ста-
тутному	капiталi	 -	0,0064.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	(як	представник	акцiонера	Тонкого	Олександра	Володи-
мировача).	 Iншi	 посади,	 якi	 займав	 протягом	 своєї	 дiяльностi:	 з	
18.01.2011	р.		-	Голова	Наглядової	ради	АТ	«КИЇВСЬКИЙ	ВIТАМIННИЙ	ЗА-
ВОД».

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	рiчних	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	1	вiд	12.04.2018	р.)	про	об-
рання	 з	 12.04.2018	р.	 на	 строк	 3	 (три)	 роки	 членом	Наглядової	 ради	 (як	
акцiонера	Товариства)	Сiчевлюка	Володимира	Антоновича	(паспорт	серiї	
СК	№	679965,	Києво-Святошинським	РВ	ГУ	МВС	України	в	Київськiй	обл.	
31.10.1997	 р.).	 Частка	 в	 статутному	 капiталi	–	 0,0064	%.	 Iншi	 посади,	 якi	
займав	протягом	своєї	дiяльностi:	до	2012	р.	-	директор	ПрАТ	«Юридична	
компанiя	 «Арсенал»;	 з	 2012	р.	 i	 по	 2015	р.	–	 Директор	 ПрАТ	«С.В.Т.А.»,	
член	Наглядової	ради	АТ	«Київський	вiтамiнний	завод».	Не	має	непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	рiчних	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	1	вiд	12.04.2018	р.)	про	об-
рання	з	12.04.2018	р.	на	строк	3	(три)	роки	членом	Наглядової	ради	Iщук	
Максима	Миколайовича	(паспорт	серiї	СН	№509889,	виданий	Московським	
РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києвi	26.06.1997	р.).	Часткою	в	статутному	капiталi	
не	володiє.	Представник	акцiонера	Ганжi	 Iгоря	Олександровича.	 Iншi	по-
сади,	 якi	 займав	протягом	 своєї	 дiяльностi:	 начальник	юридичного	бюро	
ПАТ	«Київський	вiтамiнний	завод»;	з	18.01.2011	р.	по	26.04.2017	р.	–	Голо-
ва	 Ревiзiйної	 комiсiї	 ПАТ	 «КИЇВСЬКИЙ	 ВIТАМIННИЙ	 ЗАВОД»;	 з	
26.04.2017	р.	–	 член	Наглядової	 ради	АТ	 «КИЇВСЬКИЙ	ВIТАМIННИЙ	ЗА-
ВОД».

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	№	1	 вiд	 12.04.2018	 р.)	 про	
вiдкликання	Голови	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства	Шеховцова	Володимира	
Петровича	 (паспорт	 серiї	 СР	№	597676	 виданий	 Рiвненським	МВ	 УМВС	
України	в	Рiвненськiй	обл.	08.06.1999	р.).	Часткою	в	статутному	капiталi	не	
володiє.	 Вiдкликана	 посадова	 особа	 не	 має	 непогашеної	 судимостi	 
за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини,	 була	 обрана	 на	 посаду	 26	 квiтня	 
2017	р.	

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 №	1	 вiд	 12.04.2018	 р.)	 про	
вiдкликання	члена	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства	Зеленiну	Лесю	Миколаївну	
(паспорт	 серiї	 СЕ	 №076265,	 виданий	 Рожнятiвським	 РВ	 УМВС	 в	 Iв.-
Франкiвськiй	обл.	20.07.2001	р.).	Часткою	в	статутному	капiталi	не	володiє.	
Вiдкликана	посадова	особа	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини,	була	обрана	на	посаду	26	квiтня	2017	р.

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 №	1	 вiд	 12.04.2018	 р.)	 про	
вiдкликання	 члена	 Ревiзiйної	 комiсiї	 Товариства	 Соколова	 Олександра	
Олександровича	(паспорт	серiї	СН	№	899995,	виданий	Дарницьким	РУ	ГУ	
МВС	України	в	м.	Києвi	23.10.1998	р.).	Часткою	в	статутному	 капiталi	не	
володiє.	 Вiдкликана	 посадова	 особа	 не	 має	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини,	була	обрана	на	посаду	26	квiтня	2017	р.

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	рiчних	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	1	вiд	12.04.2018	р.)	про	об-
рання	з	12.04.2018	р.	строком	на	5	 (п'ять)	рокiв	членом	Ревiзiйної	комiсiї	
Шеховцова	Володимира	Петровича	(паспорт	серiї	СР	№	597676	виданий	
Рiвненським	МВ	УМВС	України	в	Рiвненськiй	обл.	08.06.1999	р.).	Часткою	в	
статутному	 капiталi	 не	 володiє.	 Iншi	 посади,	 якi	 займав	 протягом	 своєї	
дiяльностi:	з	01.06.2006	р.	по	18.06.2013	р.	ПрАТ	«Блiц-Iнформ»	провiдний	
економiст,	з	01.07.2013р.	по	сьогоднi	-	АТ	«КИЇВСЬКИЙ	ВIТАМIННИЙ	ЗА-
ВОД».

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	рiчних	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	1	вiд	12.04.2018	р.)	про	об-
рання	з	12.04.2018	р.	строком	на	5	 (п'ять)	рокiв	членом	Ревiзiйної	комiсiї	
Зеленiну	 Лесю	 Миколаївну	 (паспорт	 серiї	 СЕ	 №076265,	 виданий	
Рожнятiвським	РВ	УМВС	в	Iв.-Франкiвськiй	обл.	20.07.2001	р.).	Часткою	в	
статутному	капiталi	не	володiє.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини.	 Iншi	посади,	якi	займала	протягом	своєї	дiяльностi:	
економiст	з	працi	фiнансового	вiддiлу	ПАТ	«Київський	вiтамiнний	завод»;	з	
18.01.2011	р.	–	 член	 Ревiзiйної	 комiсiї	 АТ	 «КИЇВСЬКИЙ	ВIТАМIННИЙ	 ЗА-
ВОД».

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	рiчних	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	1	вiд	12.04.2018	р.)	про	об-
рання	з	12.04.2018	р.	строком	на	5	 (п'ять)	рокiв	членом	Ревiзiйної	комiсiї	
Соколова	Олександра	Олександровича	 (паспорт	серiї	СН	№	899995,	 ви-
даний	Дарницьким	РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києвi	23.10.1998	р.).	Часткою	в	
статутному	капiталi	не	володiє.	Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини.	Iншi	посади,	якi	займав	протягом	своєї	дiяльностi:	з	
16.04.2010	р.	 по	 10.10.2012	р.	 -	 ТОВ	 «Кернел	 Трейд»,	 спецiалiст	 з	 
облiку;	 з	 11.10.2012	р.	 -	 АТ	 «Київський	 вiтамiнний	 завод»,	 головний	
економiст.

12	квiтня	2018	р.	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	прийнято	рiшення	
(протокол	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 №	1	 вiд	 12.04.2018	 р.)	 про	
вiдкликання	члена	Наглядової	ради	Товариства	Iщук	Максима	Миколайо-
вича	(паспорт	серiї	СН	№509889,	виданий	Московським	РУ	ГУ	МВС	Украї-
ни	в	м.	Києвi	26.06.1997	р.).	Часткою	в	статутному	капiталi	не	володiє.	Не	
має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини,	було	обрано	
на	посаду	26.04.2017	р.

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

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

М.П. 13.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Яготинське"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 00385840
3.	Місцезнаходження 07700,	Київська	область,	

м.	Яготин,	вул.	Незалежностi,	
буд.34

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (04575)	53064	(04575)	53064	
5.	Електронна	поштова	адреса vatagro@ukr.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://00385840.infosite.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Згiдно	 рiшення	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Приватного	

акцiонерного	 товариства	«Яготинське»	 (надалi	 за	 текстом	 -	Товариство),	
якi	вiдбулись	12.04.2018р.	(Протокол	№	10	вiд	12.04.2018р.):

-	Припинено	повноваження	Голови	Наглядової	ради	Товариства	Лесь	
Василя	Михайловича	 (особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них),	у	зв’язку	iз	достроковим	припиненням	повноважень.	Лесь	Василь	Ми-
хайлович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	
особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Товариства	Павлю-
ка	Олександра	Михайловича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспорт-
них	даних),	 у	 зв’язку	 iз	 достроковим	припиненням	повноважень.	Павлюк	
Олександр	 Михайлович	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	
0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	
протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Товариства	Лiпухiна	
Антона	Вiкторовича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	
у	 зв’язку	 iз	 достроковим	 припиненням	 повноважень.	 Лiпухiн	 Антон	
Вiкторович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	непогаше-
ної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	 злочини	не	має.	Строк,	 протягом	
якого	особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	 Припинено	 повноваження	 Голови	 Ревiзiйної	 комiсiї	 Товариство	 Ан-
дрюшкової	Iрини	Валер’янiвної	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспорт-
них	даних),	у	зв’язку	iз	достроковим	припиненням	повноважень.	Андрюш-
кова	 Iрина	Валер’янiвна	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	
0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	
протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Ревiзiйної	комiсiї	Товариство	Заваць-
кого	Сергiя	Сергiйовича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них),	у	зв’язку	iз	достроковим	припиненням	повноважень.	Завацький	Сергiй	
Сергiйович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	непогаше-
ної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	 злочини	не	має.	Строк,	 протягом	
якого	особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Ревiзiйної	 комiсiї	Товариство	Оста-
пенко	Олександра	Петровича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспорт-
них	даних),	у	зв’язку	iз	достроковим	припиненням	повноважень.	Остапенко	
Олександр	Петрович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	
непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	Строк,	

протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.
Згiдно	 рiшення	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Товариства,	 якi	

вiдбулись	12.04.2018р.	(Протокол	№	10	вiд	12.04.2018р.):
-	Обрано	на	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Лесь	Василя	

Михайловича	 (особа	 не	 дала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних),	 як	
представника	 акцiонера	 ТОВ	 «Агрофiрма	 Яготинська»,	 строком	 на	 три	
роки.	 Лесь	 Василь	 Михайлович	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	
емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	Голо-
вний	 бухгалтер	 СП	 ТОВ	 «Нива	 Переяславщини».	 Рiшенням	 Наглядової	
ради	Товариства	(Протокол	№	16	вiд	12	квiтня	2018	року)	Лесь	Василя	Ми-
хайловича	обрано	Головою	Наглядової	ради	Товариства.

-	Обрано	на	ту	саму	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Павлю-
ка	Олександра	Михайловича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних),	як	представника	акцiонера	ТОВ	«Агрофiрма	Яготинська»,	строком	
на	три	роки.	Павлюк	Олександр	Михайлович	володiє	часткою	у	статутному	
капiталi	емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	 не	 має.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 протягом	 останнiх	 п'яти	
рокiв:	Начальник	юридичного	вiддiлу	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини».

-	Обрано	на	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Бугая	Олексiя	
Олександровича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	як	
представника	 акцiонера	 ТОВ	 «Агрофiрма	 Яготинська»,	 строком	 на	 три	
роки.	Бугай	Олексiй	Олександрович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	
емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	Ди-
ректор	ТОВ	«Агрофiрма	Яготинська»	(з	05.04.2013р.	i	по	теперiшнiй	час).

-	Обрано	на	посаду	члена	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства	-	Андрюшкову	
Iрину	Валер’янiвну	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	
строком	на	три	роки.	Андрюшкова	 Iрина	Валер’янiвна	володiє	часткою	у	
статутному	 капiталi	 емiтента	0%,	непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	 злочини	 не	 має.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 протягом	
останнiх	п'яти	рокiв:	Економiст	з	бухгалтерського	облiку	i	аналiзу	господар-
ської	 дiяльностi	 СП	 ТОВ	 «Нива	 Переяславщини».	 Рiшенням	 Ревiзiйної	
комiсiї	 Товариства	 (Протокол	№	1	 вiд	 12	 квiтня	 2018	 року)	 Андрюшкову	
Iрину	Валер’янiвну	обрано	Головою	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства.

-	Обрано	на	посаду	члена	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства	–	Лихно	Ольгу	
Валодимирiвну	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	стро-
ком	на	три	роки.	Лихно	Ольга	Валодимирiвна	володiє	часткою	у	статутному	
капiталi	емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	 Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	
рокiв:	Бухгалтер	ПрАТ	«Яготинське»	(29.07.2013	р.	i	по	теперiшнiй	час).

-	Обрано	на	ту	саму	посаду	члена	Ревiзiйної	комiсiї	Товариства	–	Оста-
пенко	Олександра	Петровича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспорт-
них	даних),	строком	на	три	роки.	Остапенко	Олександр	Петрович	володiє	
часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 0%,	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	
протягом	 останнiх	 п'яти	 рокiв:	 Економiст	 Переяслав-Хмельницьке	 РЦЗ	
(31.03.2009р.-25.03.2010р.);	Економiст	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»	(з	
16.07.2013	року	i	по	теперiшнiй	час).

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

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

М.П. 13.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЯГОТИНСЬКЕ”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
ПАТ «ТРЕСТ «КИїВЕЛЕКТРОМОНТАж»!

ПАТ	 «ТРЕСТ	 «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»	 (повне	 найменування	–	 ПУ-
БЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ТРЕСТ	«КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»,	
адреса	 місцезнаходження	 01033,	 м.Київ,	 вулиця	 Саксаганського,	 буди-
нок	67)	повідомляє	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів,	які	
відбудуться	18 травня 2018 року	за	адресою:	м.Київ, вул. Саксагансько-
го, б. 67, приміщення актового залу.	Початок	зборів	о 13-30 год. Реєстра-
ція	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	в	загальних	зборах	акціонерів	
проводиться	18	травня	2018	року	за	місцем	проведення	зборів	акціонерів.	
Початок	реєстрації	в	12-15	год.	Закінчення	реєстрації	в	13-15	год.	Перелік	
акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	складається	ста-
ном	на	24	годину	14	травня	2018	р.	

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
6	Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів.
7	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
8	Затвердження	регламенту	проведення	загальних	зборів	акціонерів	та	

голосування	на	зборах.
9	Затвердження	звіту	Правління	Товариства	про	результати	фінансово-

господарської	діяльності	Товариства	за	2017	рік.
10	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління	Товари-

ства.
11	Затвердження	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік.
12	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	То-

вариства.
13	Затвердження	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік.
14	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	То-

вариства.
15	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
16	Розподіл	прибутку	(збитків)	Товариства	за	2017	рік.
17	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	наглядової	

ради.
18	Обрання	нового	складу	Наглядової	ради	Товариства.
19	 Затвердження	 умов	 цивільно-правових	 угод	 з	 членами	Наглядової	

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «ТРЕСТ «КИїВЕЛЕКТРОМОНТАж»
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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 
«ПЕРЕЯСЛАВСЬКИй 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй 
КОМБiНАТ 
ХЛiБОПРОдУКТiВ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00951787
3.	Місцезнаходження 08420,	 Київська	обл.,	 Переяслав-

Хмельницький	район,	село	Переяслав-
ське,	вул.	Привокзальна,	буд.	2

4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(04567)	2-81-67	(04567)	2-81-67

5.	Електронна	поштова	адреса v.zinchenko@niva-sa.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

http://www.pekhp.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Дата	 прийняття	 рiшення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	

значних	правочинiв:	12.04.2018	р.	Найменування	уповноваженого	органу,	
що	його	прийняв:	Рiчнi	загальнi	збори	акцiонерiв	ПрАТ	«Переяславський	
ЕКХП»	(Протокол	№9	вiд	12.04.2018	р.).	Вiдомостi	щодо	правочинiв	iз	за-
значенням,	зокрема,	їх	характеру:	правочин	на	iпотеку	та	на	передачу	за-
ставного	 майна;	 залучення	 кредитних	 коштiв	 та	 реалiзацiї	 планiв	 для	
здiйснення	 господарської	 дiяльностi	 Товариства;	 укладення	 договорiв	
купiвлi-продажу	основних	засобiв	(обладнання)	пов`язаних	з	реалiзацiєю	
перспективних	планiв	Товариства;	укладення	договорiв	поруки.

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

звiтностi:	89	041	тис.	грн.	
Спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	

активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	
вiдсотках):	561,54%.	

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	90	633	174	шт.	
Кiлькiсть	 голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	 у	 загальних	

зборах:	90	534	101	шт.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

90	534	101	шт.	
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

рiшення:	0	шт.
iii. Підпис

1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	
міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Ярощук	Олександр	Васильович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

ради.	Визначення	 особи,	 яка	 уповноважується	 на	 підписання	 зазначених	
угод.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	
рішень	 щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 проекту	 порядку	 денного:	
http://04012750.smida.gov.ua.	Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріала-
ми	та	документами	щодо	питань	порядку	денного	зборів:	ознайомитись	з	ма-
теріалами	та	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	щодо	питань	
порядку	денного,	акціонери	можуть	з	понеділка	по	п'ятницю	з	09-00	до	17-00	
за	місцезнаходженням	Товариства	(м.	Київ,	вул.	Саксаганського,	67,	 ІІ-й	по-
верх,	приймальня	Голови	Правління)	звернувшись	із	заявою	складеною	у	до-

вільній	формі.	Особа	відповідальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми:	Война	Ольга	Андріївна.	Для	участі	в	зборах	необхідно	мати:	документ,	що	
посвідчує	особу	акціонера	або	довірену	особу	(паспорт);	довіреність	на	право	
участі	в	зборах	для	уповноважених	представників	акціонерів,	оформлену	від-
повідно	до	чинного	законодавства.	Телефон	для	довідок:	(044)	287-12-44.	

Також	нагадуємо,	що	згідно	Закону	України	«Про	депозитарну	систему	
України»	право	голосу	на	загальних	зборах	мають	тільки	ті	акціонери,	які	
уклали	договори	з	депозитарною	установою	про	обслуговування	своїх	ра-
хунків	в	цінних	паперах.

Наглядова рада ПАТ «ТРЕСТ «КИїВЕЛЕКТРОМОНТАж» 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2017 рік
1.	Повне	найменування	емітента,	
код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-
ня,	міжміський	код	та	телефон	
емітента

Приватне	акціонерне	товариство	
«Калуський	завод	комунального	

устаткування»,	ЄДРПОУ	03327730,	
77351,	Івано-Франківська	обл.,	

Калуський	р-н,	с.	Вістова,	вул.	Січо-
вих	Стрільців,	1/В.	(03472)63028

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

13.04.2018

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

http://03327730.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛУСЬКИй ЗАВОд КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»

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 "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИй ЦЕНТР 
"БОРЩАГiВСЬКИй 
ХiМiКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИй 
ЗАВОд"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 23518596
3.	Місцезнаходження 03134	м.	Київ	вул.	Миру,17
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	406-03-09	(044)	406-03-09

5.	Електронна	поштова	адреса olga-a@bhfz.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

http://bcpp.com.ua/shareholders

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

ii. Текст повідомлення
11.04.2018	року	ПАТ	НВЦ	«Борщагівський	ХФЗ»	отримало	повідомлен-

ня	акціонера	-	лист	за	підписом	Генерального	директора	ПрАТ	«Фарма-
цевтична	 фірма	 «Дарниця»	 Діденко	 С.В.	 про	 заміну	 члена	 наглядової	
ради	–	представника	акціонера	Саєнка	Олександра	Дмитровича	на	Бутка	
Олександра	Володимировича.	На	підставі	повідомлення	акціонера	–	лис-
та	Генерального	директора	ПрАТ	«Фармацевтична	фірма	«Дарниця»	Ді-
денко	С.В.	за	вих.	№0418/11-28	від	11.04.2018	р.	про	заміну	члена	нагля-
дової	ради	–	представника	акціонера	Саєнка	Олександра	Дмитровича	на	
Бутка	Олександра	Володимировича

-	припинено	повноваження	члена	Наглядової	ради	Саєнка	Олексан-
дра	 Дмитровича,	 (не	 надав	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних).	 Не	
володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента.	Не	володiє	пакетом	акцій	
емітента.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	 посаді:	 з	 04.09.2017	 по	
11.04.2018.

-	призначено	членом	Наглядової	ради	Бутка	Олександра	Володимиро-
вича	(не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Не	володiє	часткою	
в	статутному	капіталі	емiтента.	Не	володiє	пакетом	акцій	емітента.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк	на	який	
призначено:	згідно	статуту.	Інші	посади,	які	обіймає:	з	2015	року	по	тепе-
рішній	час	директор	з	корпоративних,	регуляторних	та	юридичних	питань	
ПрАТ	«Фармацевтична	фірма	«Дарниця».	Особа	є	представником	акціо-
нера	ПрАТ	«Фармацевтична	фірма	«Дарниця»,	країна	реєстрації	–	Украї-
на,	ідентифікаційний	код	00481212.

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 Здаревська	Юлiя	Михайлiвна
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 2018.04.12

(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 Приватне акцiонерне товариство 

«Переяславський експерименталь-
ний комбiнат хлiбопродуктiв»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00951787
3.	Місцезнаходження 08420,	Київська	обл.,	Переяслав-

Хмельницький	район,	село	Переяс-
лавське,	вул.	Привокзальна,	буд.	2

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (04567)	2-81-67	(04567)	2-81-67
5.	Електронна	поштова	адреса v.zinchenko@niva-sa.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

http://www.pekhp.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Згiдно	 рiшення	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Приватного	

акцiонерного	 товариства	 «Переяславський	 експериментальний	 комбiнат	
хлiбопродуктiв»	(надалi	за	текстом	-	Товариство),	якi	вiдбулись	12.04.2018р.	
(Протокол	№	9	вiд	12.04.2018р.):

-	Припинено	повноваження	Голови	Наглядової	ради	Товариства	Лесь	
Василя	Михайловича	 (особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них),	у	зв’язку	iз	достроковим	припиненням	повноважень.	Лесь	Василь	Ми-
хайлович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	
особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Товариства	Довгої	
Лариси	Вiталiївни	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	у	
зв’язку	iз	достроковим	припиненням	повноважень.	Довга	Лариса	Вiталiївна	
володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0,0000086%,	непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	
особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Товариства	Павлю-
ка	Олександра	Михайловича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспорт-
них	даних),	 у	 зв’язку	 iз	 достроковим	припиненням	повноважень.	Павлюк	
Олександр	 Михайлович	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	
0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	
протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Товариства	Лiпухiна	
Антона	Вiкторовича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	
у	 зв’язку	 iз	 достроковим	 припиненням	 повноважень.	 Лiпухiн	 Антон	
Вiкторович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	непогаше-
ної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	 злочини	не	має.	Строк,	 протягом	
якого	особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

-	Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Товариства	Шакель	
Вiталiя	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	у	зв’язку	iз	
достроковим	припиненням	повноважень.	Шакель	Вiталiй	володiє	часткою	у	
статутному	 капiталi	 емiтента	0%,	непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	 злочини	 не	 має.	 Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	
посадi:	1	рiк.

Згiдно	рiшення	Наглядової	ради	Товариства,	яке	прийнято	12.04.2018р.	
(Протокол	№	3	вiд	12.04.2018р.):

-	 Припинено	 повноваження	 Голови	 Правлiння	 Товариства	 Ярощука	
Олександра	Васильовича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних),	у	зв’язку	iз	наближенням	закiнчення	строку	дiї	повноважень.	Яро-
щук	Олександр	Васильович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	
0,026%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	
Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	3	роки.

-	Припинено	повноваження	члена	Правлiння	Товариства	Перескокова	
Володимира	Iвановича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них),	 у	 зв’язку	 iз	 наближенням	закiнчення	строку	дiї	 повноважень.	Пере-
скоков	Володимир	Iванович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	
0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	
протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	3	роки.

-	 Припинено	 повноваження	 члена	 Правлiння	 Товариства	 Приходько	
Вiталiя	Васильовича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	
у	зв’язку	iз	достроковим	припиненням	повноважень.	Приходько	Вiталiй	Ва-
сильович	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	
особа	перебувала	на	посадi:	1	рiк.

Згiдно	 рiшення	 рiчних	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Товариства,	 якi	
вiдбулись	12.04.2018р.	(Протокол	№	9	вiд	12.04.2018р.):

-	Обрано	на	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Лесь	Василя	
Михайловича	 (особа	 не	 дала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних),	 як	
представника	акцiонера	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»,	строком	на	три	
роки.	 Лесь	 Василь	 Михайлович	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	
емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	Голо-
вний	 бухгалтер	 СП	 ТОВ	 «Нива	 Переяславщини».	 Рiшенням	 Наглядової	
ради,	 яке	прийнято	12.04.2018р.	 (Протокол	№	3	вiд	12	 квiтня	2018	року)	
Лесь	Василя	Михайловича	обрано	Головою	Наглядової	ради	Товариства.

-	Обрано	на	ту	саму	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Довгу	
Ларису	Вiталiївну	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	як	
представника	акцiонера	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»,	строком	на	три	
роки.	 Довга	 Лариса	 Вiталiївна	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	
емiтента	0,0000086%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	 Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	
рокiв:	Завiдуюча	лабораторiєю	ПрАТ	«Переяславський	ЕКХП».

-	Обрано	на	ту	саму	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Павлю-
ка	Олександра	Михайловича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних),	як	представника	акцiонера	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»,	стро-
ком	на	три	роки.	Павлюк	Олександр	Михайлович	володiє	часткою	у	статут-
ному	капiталi	емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	
рокiв:	Начальник	юридичного	вiддiлу	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини».

-	Обрано	на	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Мисевру	Оле-
ну	Володимирiвну	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	як	
представника	акцiонера	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»,	строком	на	три	
роки.	Мисевра	Олена	Володимирiвна	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	
емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	Голо-
вний	 спецiалiст	 вiддiлу	 ДРАЦС	 Березанського	 МУЮ	 у	 Київськiй	 областi	
(01.05.2012р.-08.05.2015р.);	Технiк-технолог	очисних	споруд	ПАТ	«Переяс-
лавський	ЕКХП»	(13.05.2015р.-23.08.2016р.);	Секретар	СП	ТОВ	«Нива	Пе-
реяславщини»	(25.08.2016р.-	31.05.2015р.);	Юрисконсульт	СП	ТОВ	«Нива	
Переяславщини»	(з	01.06.2017р.	i	по	теперiшнiй	час).

-	Обрано	на	ту	саму	посаду	члена	Наглядової	Ради	Товариства	–	Ша-
кель	Вiталiя	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	як	пред-
ставника	акцiонера	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»,	строком	на	три	роки.	
Шакель	Вiталiй	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%,	непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Iншi	посади,	якi	
обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	Директор	виконавчий	з	
тваринництва	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»	(16.06.2011р.-06.11.2016р.);	
Директор	СП	ТОВ	«Нива	Переяславщини»	(з	07.11.2016	року	i	по	теперiшнiй	
час).

Згiдно	рiшення	Наглядової	ради	Товариства,	яке	прийнято	12.04.2018р.	
(Протокол	№	3	вiд	12.04.2018р.):

-	Обрано	на	ту	саму	посаду	Головою	Правлiння	Товариства	-	Ярощука	
Олександра	Васильовича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних),	строком	на	три	роки.	Ярощук	Олександр	Васильович	володiє	част-
кою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 0,026%,	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	
протягом	 останнiх	 п'яти	 рокiв:	 Голова	 Правлiння	 ПрАТ	«Переяславський	
ЕКХП».

-	Обрано	на	ту	саму	посаду	Членом	Правлiння	Товариства	–	Перескоко-
ва	Володимира	Iвановича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних),	 строком	 на	 три	 роки.	 Перескоков	 Володимир	 Iванович	 володiє	
часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 0%,	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	
протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	Головний	бухгалтер	ПрАТ	«Переяславський	
ЕКХП».

-	Обрано	на	посаду	Членом	Правлiння	Товариства	–	Трохименко	Окса-
ну	Федорiвну	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	стро-
ком	на	три	роки.	Трохименко	Оксана	Федорiвна	володiє	часткою	у	статут-
ному	капiталi	емiтента	0%,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п'яти	
рокiв:	 Технiк-технолог	 ПАТ	 «Переяславський	 ЕКХП»	 (01.04.2007р.-	
27.02.2015	р.);	Заступник	начальника	виробничо-технологiчної	лабораторiї	
ПАТ	 «Переяславський	 ЕКХП»	 (23.06.2016р.-12.09.2016р.);	 Начальник	
виробничо-технологiчної	 лабораторiї	 ПрАТ	«Переяславський	 ЕКХП»	 (з	
13.09.2016р.	i	по	теперiшнiй	час).

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

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

2.	Найменування	посади Ярощук	Олександр	Васильович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕЯСЛАВСЬКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй КОМБiНАТ ХЛiБОПРОдУКТiВ»
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 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОд ЕЛОКС»

Річна інформація за 2017 рік 
емітентів , які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОд ЕЛОКС"	,	14306300,	63460,	
Харківська	обл.,	Змiївський	р-н,	
смт.	Слобожанське,	Балаклiйське	
шосе,будинок	58.+38	(0547)	53056

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

12	квітня	2018	року

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

http://www.elox.com.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 
"ЯГОТИНСЬКЕ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00385840
3.	Місцезнаходження 07700,	Київська	область,	м.	Яготин,	

вул.	Незалежностi,	буд.34
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (04575)	53064	(04575)	53064	
5.	Електронна	поштова	адреса vatagro@ukr.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	викорис-
товується	емітентом	для	
розкриття	інформації

http://00385840.infosite.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Дата	 прийняття	 рiшення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	

значних	правочинiв:	12.04.2018р.	Найменування	уповноваженого	органу,	
що	його	прийняв:	Рiчнi	загальнi	збори	акцiонерiв	ПрАТ	«Яготинське»	(Про-
токол	№10	вiд	12.04.2018	р.).	Вiдомостi	щодо	правочинiв	iз	зазначенням,	
зокрема,	 їх	 характеру:	 правочин	 на	 iпотеку	 та	 на	 передачу	 заставного	
майна;	 залучення	кредитних	коштiв	 та	реалiзацiї	планiв	для	здiйснення	
господарської	 дiяльностi	 Товариства;	 укладення	 договорiв	 купiвлi	 осно-
вних	засобiв	(обладнання)	пов`язаних	з	реалiзацiєю	перспективних	планiв	
Товариства;	укладення	договорiв	поруки.

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

звiтностi:	44	115	тис.	грн.	
Спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	

активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	
вiдсотках):	1	133,40%.	

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	3	442	674	шт.
Кiлькiсть	 голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	 у	 загальних	

зборах:	3	431	534	шт.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

3	431	534	шт.
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

рiшення:	0	шт.
iii. Підпис

1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	
міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Курiнь	Лариса	Миколаївна
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 13.04.2018
(дата)

Додаток	45
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів

(пункт	6	глави	4	розділу	ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2018р.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «РЕСПУБЛiКАНСЬКЕ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПiдПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-
ПРОЦЕС», 13674645, 03022 м. Київ 
Голосiївський р-н вул.ВАСИЛЬКiВСЬКА 
будинок 45, корпус 5, (044) 258-56-57

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

16.04.2018р.

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

http://ueks.mbk.biz.ua/

ВІдКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАМАПЛАСТ УКРАїНА»

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента,	 код	 за	 ЄДРПОУ,	 місцезнахо-
дження,	міжміський	код	та	телефон	емітента:

ВІдКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАМАПЛАСТ УКРАїНА»,
08300,	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	м.	Бориспіль	вул.	Запо-

різька,	20,	30547089,(04595)64483
2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодос-

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

інформацію	:	д.в.
4.	Найменування,	код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми(	П.І.Б.	ауди-

тора-	фізичної	особи-	підприємця),	якою	проведений	аудит	фінансо-
вої	звітності	:	ПП	«ІНФОРМАУДИТ»,	31058616

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування	показника період
звітний попередній

Усього	активів 155 1843
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 0 5
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 37 37
Сумарна	дебіторська	заборгованість 118 1800
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1 1
Власний	капітал -199 1695
Статутний	капітал 2000 2000
Нерозподілений	прибуток(непокритий	
збиток)

(2199) (305)

Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 0 0
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 0 0
Чистий	прибуток(збиток)	на	одну	просту	
акцію(грн.)

-0,236 -0,024

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

-0,236 -0,024

Середньорічна	кількість	простих	акцій(шт.) 8000000 8000000
Цінні	папери	
власних	випусків,	
викуплені	
протягом	звітного	
періоду

Загальна	номінальна	
вартість

0 0

У	відсотках	від	статутно-
го	капіталу

0 0

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

0 0

Дивіденди	не	нараховувалися	і	не	виплачувалися.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 05410263
3.	Місцезнаходження 54000	м.	Миколаїв	вул.	Погранична,	

буд.	159
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(0512)	67-49-01	(0512)	67-49-01

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

https://mk.104.ua/

7.	Вид	особливої	інформації

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	

АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припинити	з	01.05.2018р.	повно-
важення	члена	(в	т.ч.	Голови)	Наглядової	ради	Товариства	у	складi:	Девiда	
Ентонi	Ховарда	Брауна	(David	Antony	Howard	Brown)	-	представник	акцiонера	
ПЕСНЕРО	IНВЕСТМЕНТС	ЛIМIТЕД	(PESNERO	INVESTMENTS	LIMITED),	
HE	294764,	яке	володiє	часткою	у	статуному	капiталi	Товариства	у	розмiрi	
0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	акцiй).	Повноваження	посадової	особи,	
яка	обiймала	посаду	Голови	Наглядової	ради,	припиняються	у	зв'язку	з	
закiнченням	строку	повноважень	членiв	Наглядової	ради,	обраних	Загаль-
ними	зборами	акцiонерiв	Товариства	вiд	14.04.2017р.	Представник	акцiонера	
часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	роз-
криття	своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	перебувала	на	посадi	члена	
Наглядової	 ради	 з	 14.04.2017р.,	 на	 посадi	 Голови	Наглядової	 ради	 з	
21.04.2017р.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припинити	з	01.05.2018р.	повно-
важення	члена	Наглядової	ради	-	Iана	Бьорда	(Ian	Bird)	-	представника	
акцiонера	ПЕСНЕРО	IНВЕСТМЕНТС	ЛIМIТЕД	(PESNERO	INVESTMENTS	
LIMITED),	HE	294764,	який	володiє	часткою	у	статуному	капiталi	Товариства	
у	розмiрi	0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	акцiй).	Повноваження	посадової	
особи,	яка	обiймала	посаду	члена	Наглядової	ради,	припиняються	у	зв'язку	
з	закiнченням	строку	повноважень	членiв	Наглядової	ради,	обраних	Загаль-
ними	зборами	акцiонерiв	Товариства	вiд	14.04.2017р.	Представник	акцiонера	
часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	роз-
криття	своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	перебувала	на	посадi	члена	
Наглядової	ради	з	14.04.2017р.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припинити	з	01.05.2018р.	повно-
важення	члена	Наглядової	ради	-	Ушанова	Iллi	Юрiйовича	(Ушанов	Илья	
Юрьевич)	-	представник	акцiонера	ОЛУБЕРА	ВЕНЧЕРС	ЛIМIТЕД	(OLUBERA	
VENTURES	LIMITED),	HE	291552,	яке	володiє	часткою	у	статуному	капiталi	
Товариства	у	розмiрi	0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	акцiй).	Повноважен-
ня	посадової	особи,	яка	обiймала	посаду	члена	Наглядової	ради,	припиня-
ються	у	зв'язку	з	закiнченням	строку	повноважень	членiв	Наглядової	ради,	
обраних	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	вiд	14.04.2017р.	Пред-
ставник	акцiонера	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	не	нада-
ла	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	перебувала	
на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	14.04.2017р.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВа	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припинити	з	01.05.2018р.	повно-
важення	члена	Наглядової	ради	-	Мiлькевича	Вiталiя	Павловича	-	представ-
ник	акцiонера	СОЛЬВОТОРЕ	ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ	ЛIМIТЕД	 (SOLVOTORE	
ENTERPRISES	LIMITED),	HE	290927,	яке	володiє	часткою	у	статуному	
капiталi	Товариства	у	розмiрi	0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	акцiй).	Повно-
важення	посадової	особи,	яка	обiймала	посаду	члена	Наглядової	ради,	
припиняються	у	зв'язку	з	закiнченням	строку	повноважень	членiв	Наглядової	
ради,	обраних	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	вiд	14.04.2017р.	
Представник	акцiонера	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	

Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Особа	не	
надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	пере-
бувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	14.04.2017р.,	на	посадi	Секрета-
ря	Наглядової	ради	з	21.04.2017р.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	припинити	з	01.05.2018р.	повно-
важення	члена	Наглядової	ради	Резнiченко	Наталiя	Анатолiївна	-	представ-
ник	акцiонера	ПАТ	«НАЦIОНАЛЬНА	АКЦIОНЕРНА	КОМПАНIЯ	«НАФТОГАЗ	
УКРАЇНИ»,	який	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	Товариства	у	розмiрi	
25%	+1	акцiя	(2019401	шт.	простих	iменних	акцiй).	Повноваження	посадової	
особи,	яка	обiймала	посаду	члена	Наглядової	ради,	припиняються	у	зв'язку	
з	закiнченням	строку	повноважень	членiв	Наглядової	ради,	обраних	Загаль-
ними	зборами	акцiонерiв	Товариства	вiд	14.04.2017р.	Часткою	у	статутному	
капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.	
Посадова	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	 Наглядової	 ради	 з	
14.04.2017р.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	з	01.05.2018р.	Наглядову	
раду	Товариства	у	складi:	Девiд	Ентонi	Ховард	Браун	(David	Antony	Howard	
Brown)	 -	 представник	 акцiонера	 ПЕСНЕРО	 IНВЕСТМЕНТС	 ЛIМIТЕД	
(PESNERO	INVESTMENTS	LIMITED),	HE	294764,	яке	володiє	часткою	у	
статуному	капiталi	Товариства	у	розмiрi	0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	
акцiй).	Представник	акцiонера	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	
володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	
Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавав.	Iнформацiя	про	посади,	
якi	посадова	особа	обiймала	протягом	п'яти	останнiх	рокiв	вiдсутня,	оскiльки	
особа	не	надала	згоди	на	її	розголошення.	Строк,	на	який	обрано	на	посаду	
члена	Наглядової	ради	з	01.05.2018	року	термiном	на	3	(три)	роки.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	з	01.05.2018р.	Наглядову	
раду	Товариства	у	складi:	Iана	Бьорда	(Ian	Bird)	-	представник	акцiонера	
ПЕСНЕРО	IНВЕСТМЕНТС	ЛIМIТЕД	(PESNERO	INVESTMENTS	LIMITED),	
HE	294764,	яке	володiє	часткою	у	статуному	капiталi	Товариства	у	розмiрi	
0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	акцiй).	Представник	акцiонера	часткою	у	
статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	не	має.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-
вав.	Iнформацiя	про	посади,	якi	посадова	особа	обiймала	протягом	п'яти	
останнiх	рокiв	вiдсутня,	оскiльки	особа	не	надала	згоди	на	її	розголошення.	
Строк,	на	який	обрано	на	посаду	члена	Наглядової	ради	з	01.05.2018	року	
термiном	на	3	(три)	роки.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	з	01.05.2018р.	Наглядову	
раду	Товариства	у	складi:	Ушанова	Iллю	Юрiйовича	(Ушанов	Илья	Юрьевич)	
-	представник	акцiонера	ОЛУБЕРА	ВЕНЧЕРС	ЛIМIТЕД	(OLUBERA	VENTURES	
LIMITED),	HE	291552,	яке	володiє	часткою	у	статуному	капiталi	Товариства	
у	розмiрi	0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	акцiй).	Представник	акцiонера	
часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Згоди	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надавав.	Iнформацiя	про	посади,	якi	посадова	особа	обiймала	
протягом	п'яти	останнiх	рокiв	вiдсутня,	оскiльки	особа	не	надала	згоди	на	її	
розголошення.	Строк,	на	який	обрано	на	посаду	члена	Наглядової	ради	з	
01.05.2018	року	термiном	на	3	(три)	роки.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	з	01.05.2018р.	Наглядову	
раду	Товариства	у	складi:	Мiлькевича	Вiталiя	Павловича	-	представник	
акцiонера	 СОЛЬВОТОРЕ	 ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ	 ЛIМIТЕД	 (SOLVOTORE	
ENTERPRISES	LIMITED),	HE	290927,	яке	володiє	часткою	у	статуному	
капiталi	Товариства	у	розмiрi	0.000012%	(1	шт.	простих	iменних	акцiй).	Пред-
ставник	акцiонера	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Згоди	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	надавав.	Iнформацiя	про	посади,	якi	посадова	
особа	обiймала	протягом	п'яти	останнiх	рокiв	вiдсутня,	оскiльки	особа	не	
надала	згоди	на	її	розголошення.	Строк,	на	який	обрано	на	посаду	члена	
Наглядової	ради	з	01.05.2018	року	термiном	на	3	(три)	роки.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФiКАЦiї 
«МИКОЛАїВГАЗ»



№72, 16 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

85

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
"ПОРТАЛ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 38870739
3.	Місцезнаходження 01135	м.	Київ	проспект	Перемоги,	

буд.5а
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044	207	43	50	044	207	43	51
5.	Електронна	поштова	адреса info@bank-portal.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

https://bank-portal.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Рішенням	 Наглядової	 Ради	 ПАТ	 «БАНК	 «ПОРТАЛ»	 (протокол	 від	

11.04.2018	р.)	Володимира	Григоровича	Зайця	призначено	(обрано)	з	12	квіт-
ня	2018	року	Начальником	управління	фінансового	моніторингу,	членом	
Правління	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ».	Зазначена	особа	непогашеної	судимості	
за	злочини,	вчинені	з	корисливих	мотивів,	чи	злочини	у	сфері	господарської,	
службової	діяльності	не	має;	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	посадовою	
особою	не	надано,	акціями	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	не	володіє.Протягом	
останніх	п'яти	років	обіймав	посади	головного	економіста,	заступника	на-
чальника	Управління	фінансового	моніторингу,	Начальника	Служби	фінансо-
вого	моніторингу,	головного	фахівця	відділу	контролю	та	управління	ризиками	
фінансового	моніторингу	Управління	комплаєнсу	фінансового	моніторингу.

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 Піддубний	Р.М.
Голова	Правління (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.04.12
(дата)

«МИКОЛАЇВГАЗ»	вiд	12	квiтня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	
осiб	емiтента,	а	саме:	прийнято	рiшення	обрати	з	01.05.2018р.	Наглядову	
раду	Товариства	у	складi:	Пташник	Андрiй	Юрiйович	-	представник	акцiонера	
Публiчне	акцiонерне	товариство	«Нацiональна	акцiонерна	компанiя	«На-
фтогаз	України»,	який	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	Товариства	у	
розмiрi	25%	+1	акцiя	(2019401	шт.	простих	iменних	акцiй).	Представник	
акцiонера	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Згоди	на	розкриття	пас-
портних	даних	не	надавав.	Iнформацiя	про	посади,	якi	посадова	особа	
обiймала	протягом	п'яти	останнiх	рокiв	вiдсутня,	оскiльки	особа	не	надала	

згоди	на	її	розголошення.	Строк,	на	який	обрано	на	посаду	члена	Наглядової	
ради	з	01.05.2018	року	термiном	на	3	(три)	роки.

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 Попов	Павло	Анатолiйович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.04.12
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
ПРАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ»

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

«Кальницьке	спеціалізовате	
підприємство	«Агромаш»

2.Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ 00902139
3.	Місцезнаходження	 22732	Вiнницька	область,	

Iллiнецький	район,	с.Кальник,	 
вул.Ленiна,	192.

4.Міжміський	код,	телефон	та	факс	 04345	2-58-32,	2-58-32
5.	Електронна	поштова	адреса	 a00902139@mail.ru
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

kagromash.pat.ua

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

2. Текст повідомлення:
Загальними	зборами	акціонерів	ПрАТ	«Кальницьке	СП«Агромаш	»,	що	

відбулись	12.04.2018	р.,	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	
на	вчинення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	про-
тягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення

Було	прийнято	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	право-
чинів	щодо	надання	Товариством	в	оренду	й	експлуатацію	власного	нерухо-
мого	та	рухомого	майна.	на	граничну	сукупність	вартості	350,0	тис.грн.	Вартість	
активів	 Товариства	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	 –	
173,6	тис.	грн.	Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	
вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	–	
201,6	%.	Загальна	кількість	голосуючих	акцій,	відповідно	переліку	акціонерів,	
які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	складеного	станом	на	24	годину	
05.04.2018	року	-	598080	шт.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	
участі	у	загальних	зборах	-	515000	шт.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	проголо-
сували	«за»	прийняття	рішення	-	515000	шт.	Кількість	голосуючих	акцій,	що	
проголосували	«проти»	прийняття	рішення	–	0	шт

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

директор _____________ Вовненко Василь iванович /	підпис	МП	/

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОд 

«УНІВЕРСАЛ-А»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне	акціонерне	товариство	«Завод	«Універсал-А»	(код	за	ЄДРПОУ	
21608415).	Місцезнаходження	–	04050,	м.	Київ,	вул.	Мельникова,	2/10.	
Телефон	 (факс)	 –	 (044)	 484-66-41.	 Електронна	 поштова	 адреса	 –	
zavod_universal@artem.ua.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтернет	 -	
http://universal-a.kiev.ua.	Вид	особливої	інформації	–	відомості	про	прий	няття	
рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	яких	
є	заінтересованість.

2.Текст повідомлення
Загальними	зборами	12.04.18р.	прийнято	рішення	про	надання	згоди	

на	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересованість.	Вартість	
активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	–	1926	тис.	грн.	
Загальна	кількість	голосуючих	акцій	–	813538	шт.,	кількість	голосуючих	
акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	–	680578шт.	

Рішення	прийнято	стосовно	наступних	правочинів:	1)	Ринкова	вартість	
послуг	–	45,5	тис.	грн.	Співвідношення*	–	2,36	%;	кількість	голосуючих	акцій,	
що	проголосували	«за»	прийняття	рішення	–	637498	шт.,	«проти»	–	0	шт.;	
2)	Ринкова	вартість	майна	–	152,7	тис.	грн.	Співвідношення*	–	7,93%;	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення	–	
188698	шт.,	«проти»	–	0	шт.	3)	Ринкова	вартість	майна	–	31,2	тис.	грн.	
Співвідношення*	–	1,62%;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«за»	прийняття	рішення	–	188698	шт.,	«проти»	–	0	шт.

*	-	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг	до	вартості	ак-
тивів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності.

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

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

директор Степенко П.О. 	 12.04.18р.

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік. 

1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-
ня,	 міжміський	 код	 та	 телефон	 емітента:	 ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	 «КИЇВСЬКИЙ	 ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ	 ЗАВОД»,	

04012017,	ВУЛИЦЯ	ВЕЛИКА	ВАСИЛЬКІВСЬКА,	будинок	143/2,	м.Київ,	
03150,	0445296531.	2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	
у	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 Комісії:	 13.04.2018.	
3.	 	Адреса	 сторінки	в	мережі	 Інтернет,	 на	якій	розміщено	регулярну	
річну	інформацію:	http://04012017.infosite.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКИй ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИй ЗАВОд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФiКАЦiї 
«МИКОЛАїВГАЗ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 05410263
3.	Місцезнаходження 54000	м.	Миколаїв	Погранична,	буд.	159
4.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс

(0512)	67-49-01	(0512)	67-49-01

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

https://mk.104.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Загальними	зборами	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИ-

СТВА	ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФIКАЦIЇ	«МИКОЛАЇВГАЗ»,	якi	вiдбулись	
12	квiтня	2018	року,	прийняте	рiшення,	а	саме:»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	422	700	000,00	грн.	

(чотириста	двадцять	два	мiльйони	сiмсот	тисяч	гривень	00	копiйок);
-	 транспортування	 природного	 газу	 граничною	 сукупною	 вартiстю	

634	000	000,00	грн.	(шiстсот	тридцять	чотири	мiльйони	гривень	00	копiйок);
-	надання	послуг	з	розподiлу	природного	газу	граничною	сукупною	вартiстю	

1	249	100	000,00	грн.	(один	мiльярд	двiстi	сорок	дев’ять	мiльйонiв	сто	тисяч	
гривень	00	копiйок);

-	виконання	iнвестицiйної	програми	затвердженої	НКРЕКП	України	граничною	
сукупною	вартiстю	85	000	000,00	грн.	(вiсiмдесят	п’ять	мiльйонiв	гривень	
00	копiйок).

Гранична	сукупна	вартiсть	правочинiв	2	390	800	тис.	грн.
Вартiсть	активiв	Товариства,	за	даними	останьої	рiчної	фiнансової	звiтностi,	

складає	1	127	078	тис.	грн.	Спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	
правочинiв	до	активiв	Товариства	за	даними	останьої	рiчної	фiнансової	звiтностi	
Товариства	становить	212.12	%.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	6	846	990	
штук.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	збо-
рах	6	079	015	штук.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	якi	проголосували	«ЗА»	-	
4	059	614	шт.,	«ПРОТИ»	-	0	шт.,	«УТРИМАВСЯ»	-	2	019	401	шт.	

iii. Підпис
1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міститься	у	
повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	законодавством.
2.	Найменування	посади Попов	Павло	Анатолiйович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.04.12
(дата)

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

i. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

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

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

04643	2-15-35	2-15-35

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

kulik-moloko.net.ua

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

ii. Текст повідомлення
11	квiтня	2018	року,	згiдно	отриманого	вiд	ПАТ	«НДУ»	(код	за	ЄДРПОУ:	

30370711)	перелiку	акцiонерiв,	якi	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	
акцiонерного	товариства,	сформованого	станом	на	10	квiтня	2018	року	(вих.	
157194	зв	вiд	11	квiтня	2018	року)	ПрАТ	«КУЛИКIВСЬКЕ	МОЛОКО»	стало	
вiдомо,	що	вiдбулися	змiни	власникiв	акцiй,	яким	належить	10	i	бiльше	
вiдсоткiв	голосуючих	акцiй	Товариства,	а	саме:

-	розмiр	пакету	акцiй	«фiзичної	особи»	становив	169245	штук	простих	
iменних	акцiй	(47,4016	%	вiд	загальної	кiлькостi	акцiй),	що	складало	47,4162	%	
вiд	загальної	кiлькостi	голосуючих	акцiй	у	статутному	капiталi	товариства,	
зменшився	до	169235	штук	простих	iменних	акцiй	(47,3988	%	вiд	загальної	
кiлькостi	акцiй),	що	складає	47,4134	%	вiд	загальної	кiлькостi	голосуючих	
акцiй	у	статутному	капiталi	товариства.

iii. Підпис
1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.
2.	Найменування	посади Бажан	Олександр	Володимирович
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.04.11
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКiВСЬКЕ МОЛОКО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента: ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» за 
2017 рік.

Код	 за	 ЄДРПОУ	 05516240,	 16600,	 Чернігівська	обл.,	 Ніжинський	 р-н,	
м.	Ніжин,

Липіврізька,	53,	телефон:	(04631)	4-25-62,	
Річна	інформація	розкрита	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	да-

них	НКЦПФР	12	квітня	2018	року.
Річна	інформація	розміщена	на	сторінці	www.nizhyn-meb.pat.ua	в	мере-

жі	Інтернет.
Аудиторська	фірма,	якою	проведений	аудит	фінансової	звітності:	ТОВ	

Аудиторська	фірма	«Порада»,	код	за	ЄДРПОУ	22820910.
Загальні	чергові	 збори	товариства	проведено	28.04.2017	року,	 кворум	

71.4448%.
Порядок денний:

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії,	включаючи	голову.
2.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів	ак-

ціонерів,	 обрання	 головуючого	 та	 секретаря	 загальних	 зборів	акціонерів,	
затвердження	регламенту	загальних	зборів	акціонерів.

3.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	за	
2016	рік.

4.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Директора	 за	
2016	рік.

5.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	за	
2016	рік.	Затвердження	висновку	Ревізійної	комісії	за	підсумками	перевірки	

фінансово-господарської	діяльності	товариства	за	2016	рік.
6.	Затвердження	річного	звіту	(річної	фінансової	звітності)	Товариства	

за	2016	рік.
7.	Розподіл	(покриття)	збитків	2016	року.
8.	Прийняття	рішення	про	зміну	типу	товариства.
9.	Прийняття	рішення	про	зміну	найменування	товариства.
10.	Внесення	змін	до	Статуту	Товариства.
11.	Внесення	змін	до	положень	Товариства	про	Загальні	збори	акціоне-

рів,	Наглядову	раду,	Ревізійну	комісію,	Директора.
12.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	

ради.
13.	Обрання	членів	Наглядової	ради.
14.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуть-

ся	з	членами	Наглядової	ради.	Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
підписання	цивільно-правових	договорів	(контрактів)	з	ними.

15.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	Ревізійної	
комісії.

Доповнення	до	порядку	денного	зборів	не	надавались.	На	розгляд	збо-
рів	додаткові	питання	не	вносилися.

Питання	порядку	денного	розглянуті,	прийняті	відповідні	рішення	 (За-
тверджено	звіт	Директора,	Наглядової	ради,	Ревізійної	комісії,	річний	звіт	
та	баланс	Товариства.	Збитки	за	звітний	рік	та	попередні	періоди	будуть	
покриті	за	рахунок	прибутку	майбутніх	періодів).

Дивіденди	товариством	не	нараховувались	та	не	сплачувались.

ПАТ «НІжИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»
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1. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕХНІКА».	НІК. 20
2. ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ	«СВОБОДА» 72
3.	 ПРАТ АГРОМАШ 85
4. ПРАТ АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС 72
5.	 ПАТ АКБ	«ІНДУСТРІАЛБАНК»	 43
6. ПРАТ АКЦІОНЕРНА	РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА	КОМПАНІЯ	«ГЛАС» 72
7.	 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ	БАНК	«ПІВДЕННИЙ» 47
8. ПРАТ АЛЬБАТРОС 53
9.	 ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ	ЗАВОД	ПРОДТОВАРІВ 71
10. ПРАТ АСНОВА	ХОЛДИНГ 48
11. ПРАТ АТП-0801 18
12. ПАТ БАНК	«ПОРТАЛ» 85
13.	 ПРАТ БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА	АГРО-ВИРОБНИЧО	

КОМЕРЦІЙНА	ФІРМА
30

14. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ	ЗАВОД	
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	ВИРОБІВ

52

15.	 ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ	МІЖРАЙПОСТАЧ 54
16. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ	УПРАВЛІННЯ	№10 27
17.	 ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ	УПРАВЛІННЯ	№10 28
18. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ	УПРАВЛІННЯ	№10 32
19.	 ПРАТ БУЯЛИКСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ХЛІБОПРОДУКТІВ 52
20. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ВОГНЕТРИВІВ 31
21. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ВОГНЕТРИВІВ 50
22. ПРАТ ВАХНІВСЬКЕ	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	

АГРОМАШ
40

23.	 ПРАТ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО	15141

54

24. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ХЛІБОПРОДУКТІВ 53
25.	 ПРАТ ВИРОБНИЧЕ	ОБ’ЄДНАННЯ	«ОБЛПАЛИВО» 72
26. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	

«МЕТАЛІСТ»
21

27.	 ПРАТ ВИШГОРОДЕНЕРГОБУДТРАНС	 69
28. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ	УПРАВЛІННЯ
70

29.	 ПРАТ ВІННИЦЬКА	ХАРЧОСМАКОВА	ФАБРИКА 64
30.	 ПАТ ВІННИЦЯЕЛЕКТРОМАШПОСТАЧ 30
31.	 ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 13
32.	 ПРАТ ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ 44
33.	 ПРАТ ВОРОНОВИЦЬКЕ	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	

«АГРОМАШ»
18

34.	 ПРАТ ВОРОНОВИЦЬКЕ	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	
«АГРОМАШ»

16

35.	 ПРАТ ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 28
36.	 ПРАТ ГАЛИЧИНА-АВТО 56
37.	 ВАТ ГАМАПЛАСТ	УКРАЇНА	 83
38.	 ПРАТ ГЛИНИ	ДОНБАСУ 58
39.	 ПРАТ ГЛИНИ	ДОНБАСУ	 60
40. ПРАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 9
41. ТОВ ГПІ-5 65
42. ПРАТ ДЕВОН 42
43.	 ПРАТ ДИКА	ОРХІДЕЯ,	УКРАЇНА 9
44. ПРАТ ДРАБІВСЬКЕ 13
45.	 ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ	РУДОУПРАВЛІННЯ	 15
46. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 11
47.	 ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 44
48. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 39
49.	 ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 14
50.	 ПРАТ ЕРСТЕ	ІНВЕСТ	ҐРУППЕ 16
51.	 ПРАТ ЖИТОМИРЛЬОН 58
52.	 ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 36
53.	 ПРАТ ЖИТОМИРСЬКА	ПЕРЕСУВНА	МЕХАНІЗОВАНА	

КОЛОНА	№6
45

54.	 ПАТ ЖОРНИЩЕ 30
55.	 ПАТ ЗАВОД	«ЛТАВА» 8
56.	 ПРАТ ЗАВОД	«СТРОММАШИНА» 65
57.	 ПАТ ЗАВОД	«ЕКВАТОР» 20
58.	 ПРАТ ЗАВОД	ЕЛОКС 83
59.	 ПАТ ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	

ІМ.	СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ
68

60. ПАТ ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	
ІМ.	СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ

69

61. ПАТ ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ	
ІМ.	СВІТЛАНИ	КОВАЛЬСЬКОЇ

69

62. ПРАТ ЗАВОД	ОБВАЖНЮВАЧІВ 16
63.	 ПРАТ ЗАВОД	УНІВЕРСАЛ-А 63
64. ПРАТ ЗАВОД	УНІВЕРСАЛ-А 85
65.	 ПРАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 5
66. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО	 65
67.	 ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 22
68. ПРАТ ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ 23

69.	 ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО	12329

5

70.	 ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ	ВТОРМЕТ 12
71.	 ПРАТ ЗАТИШАНСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	

ПІДПРИЄМСТВО-15115
72

72.	 ПРАТ ЗЕЛЕНИЙ	ГАЙ 21
73.	 ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 12
74.	 ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 41
75.	 ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 41
76.	 ПРАТ ІЗМАЇЛ	-	НАВАСКО 71
77.	 ПРАТ ІНСТИТУТ	РОЗВИТКУ	МЕНЕДЖМЕНТУ 21
78.	 ТОВ ІНФОРМАЦІЙНИЙ	ТЕЛЕКАНАЛ	«РЕПОРТЕР»	 72
79.	 ПРАТ ІРШАВРЕМВЕРСТАТ 16
80. ПРАТ І	С	К	Р	А 42
81. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ	ЗАВОД	БУДІВЕЛЬНИХ	МАШИН 49
82. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ	ЗАВОД	КОМУНАЛЬНОГО	УСТАТКУВАННЯ	 81
83.	 ПРАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 70
84. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 40
85.	 ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 46
86. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 6
87.	 ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 7
88. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	ВІТАМІННИЙ	ЗАВОД 79
89.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	

ЗАВОД	ВУГІЛЛЯ
34

90.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	
ЗАВОД	ВУГІЛЛЯ

36

91.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ	ЗАВОД 85
92.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	МАРГАРИНОВИЙ	ЗАВОД 17
93.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	МАРГАРИНОВИЙ	ЗАВОД 19
94.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД 77
95.	 ПРАТ КІИЇВСЬКА	МІЖОБЛАСНА	СПЕЦІАЛЬНА	

НАУКОВОРЕЄСТРАЦІЙНА	ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА	
МАЙСТЕРНЯ

15

96.	 ПРАТ КОБОС 5
97.	 ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 25
98.	 ПРАТ КОМБІКОРМ 24
99.	 ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ	БАНК	«ЗЕМЕЛЬНИЙ	КАПІТАЛ» 28
100. ПАТ КОМПАНІЯ	«ЕЛЬБА» 22
101. ПРАТ КОМПЛЕКС	ЛИБІДСЬКИЙ 61
102. ПРАТ КОНЦЕРН	СТИРОЛ 47
103.	 ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	

ПІДПРИЄМСТВО	17144
13

104. ПРАТ КОТЕЛЕВСЬКЕ	ОБ’ЄДНАННЯ	ПО	АГРОХІМІЧНОМУ	
ОБСЛУГОВУВАННЮ	СІЛЬСЬКОГО	ГОСПОДАРСТВА	
«СІЛЬГОСПХІМІЯ»

10

105.	 ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА	КОНДИТЕРСЬКА	ФАБРИКА	
«РОШЕН»

67

106. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА	КОНДИТЕРСЬКА	ФАБРИКА	
«РОШЕН»

67

107.	 ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 62
108. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 63
109.	 ПРАТ КУА	СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ 55
110. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ	МОЛОКО 86
111. ПРАТ ЛАВЕНТА 32
112. ПРАТ ЛАДИЖИНСЬКИЙ	ЗАВОД	ЗБК 76
113.	 ПРАТ ЛАДИЖИНСЬКИЙ	РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД 30
114. ПРАТ ЛЕСЯ	УКРАЇНКА 56
115.	 ПРАТ ЛІНДЕ	ГАЗ	УКРАЇНА 26
116. ПРАТ ЛІНДЕ	ГАЗ	УКРАЇНА 26
117.	 ПРАТ ЛІРА-ЧИГИРИН 49
118. ПРАТ ЛІТОПИС	І	КО	 72
119.	 ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ	ЕЛЕГАНТ 44
120. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ	ХІМІЧНИЙ	ЗАВОД 5
121. ПРАТ МАГАЗИН	«МЕДТЕХНІКА» 21
122. ПРАТ МАГАЗИН	№100 20
123.	 ПАТ МАШИНОБУДІВНЕ	ВИРОБНИЧЕ	ОБ’ЄДНАННЯ	

«ОРІОН»
73

124. ПАТ МЕГАБАНК 30
125.	 ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 23
126. ПРАТ МІСЬКІ	ІНВЕСТИЦІЇ 75
127.	 ПРАТ МІСЬКІ	ІНВЕСТИЦІЇ 75
128. ПРАТ МІСЬКІ	ІНВЕСТИЦІЇ 76
129.	 ПРАТ МІШЕЛІН	ПРОПЕРТІ	УКРАЇНА 52
130.	 ПРАТ МЛИБОР 61
131.	 ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«ВЕГА» 52
132.	 ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ	І	ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	ІНСТИТУТ	ЗАСОБІВ	
ТЕХНОЛОГІЧНОГО	УСТАТКУВАННЯ	ВЕЛТ

61

133.	 ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ	ТА	ПРОЕКТНИЙ	ІНСТИТУТ	
СИСТЕМ	АВТОМАТИЗАЦІЇ	ТА	УПРАВЛІННЯ

21

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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134.	 ПАТ НВЦ	«БОРЩАГІВСЬКИЙ	ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ	
ЗАВОД»

35

135.	 ПАТ НВЦ	«БОРЩАГІВСЬКИЙ	ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ	
ЗАВОД»

81

136.	 ПАТ НІЖИНСЬКА	МЕБЛЕВА	ФАБРИКА 86
137.	 ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА	РАЙОННА	АГРОПРОМТЕХНІКА 23
138.	 ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ХЛІБОПРОДУКТІВ 30
139.	 ПРАТ НОСІВСЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	ПІДПРИЄМСТВО 48
140. ПАТ ОБЛПАЛИВО 14
141. ПАТ ОБЛПАЛИВО 14
142. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ	РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 6
143.	 ПРАТ ОДЕСЬКИЙ	ПОРТОВИЙ	ХОЛОДИЛЬНИК 54
144. ПРАТ ОРЛАН 20
145.	 ПРАТ ОРХІДЕЯ 61
146. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ	ШЛЯХОВЕ	РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ	

УПРАВЛІННЯ	
15

147.	 ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	
КОМБІНАТ	ХЛІБОПРОДУКТІВ

81

148. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	
КОМБІНАТ	ХЛІБОПРОДУКТІВ	

82

149.	 ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ	РИБГОСП 8
150.	 ПРАТ ПІВДЕННЕ	УПРАВЛІННЯ	МЕХАНІЗАЦІЇ 5
151.	 ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦБУД	ІНЖЕНЕРІНГ 28
152.	 ПРАТ ПІЩАНСЬКА	ЦЕНТРАЛЬНА	РАЙОННА	АПТЕКА 77
153.	 ПРАТ ПЛЕМІННИЙ	ЗАВОД	«МАЛИНІВКА» 21
154.	 ПАТ ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФІКАЦІЇ	

«МИКОЛАЇВГАЗ»
84

155.	 ПАТ ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФІКАЦІЇ	
«МИКОЛАЇВГАЗ»

86

156.	 ВАТ ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФІКАЦІЇЇ	
«КІРОВОГРАДГАЗ»

37

157.	 ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 10
158.	 ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 10
159.	 ПРАТ ПРАГА	АВТО 4
160. ПРАТ ПРОФЕСІОНАЛ 73
161. ПРАТ РАДУЖНЕ 16
162. ПРАТ РАЙАГРОХІМ 13
163.	 ПРАТ РАКУРС 10
164. ПРАТ РЕКОРД 49
165.	 ТДВ РЕНІЙСЬКИЙ	ЕЛЕВАТОР 66
166. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 36
167.	 ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ	ЗАВОД	«ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА» 78
168. ПРАТ САТП-1404 18
169.	 ПРАТ СІГМА-СПОРТ 20
170.	 ПРАТ СІЛЬПО	РІТЕЙЛ 49
171.	 ПРАТ СМІЛААГРОПОСТАЧ 55
172.	 ПАТ СМІЛЯНСЬКИЙ	МАШИНОБУДІВНИЙ	ЗАВОД 14
173.	 ПРАТ СМІТ 29
174.	 ПРАТ СОКОМАРИНАД 29
175.	 ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ	

УПРАВЛІННЯ	№	33	«ОДЕСБУД»
71

176.	 ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 9
177.	 ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 15
178.	 ПРАТ СПІКА 71
179.	 	ЗАТ СПІЛЬНЕ	УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	

«ОДЕСЬКІ	ДРІЖДЖІ»
52

180. ПАТ СТОМА 29
181. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ЦЕНТРАЛЬНА» 29

182. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	АСКО-ДОНБАС	ПІВНІЧНИЙ 48
183.	 ПРАТ СУМИ-АВТО 55
184. ПРАТ СУМИ-АВТО 57
185.	 ПРАТ СУМИ-АВТО 77
186. ПРАТ СУМСЬКИЙ	ЗАВОД	ПРОДОВОЛЬЧИХ	ТОВАРІВ 76
187.	 ПАТ ТБІ 57
188. ПРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 72
189.	 ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 53
190.	 ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 77
191.	 ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	ПІДПРИЄМСТВО 17
192.	 ПРАТ ТИВРІВСЬКЕ	АТП	10543 45
193.	 ПРАТ ТИВРІВСЬКЕ	АТП	10543 47
194.	 ПАТ ТОРГОВИЙ	ДІМ	МЕРКУРІЙ 45
195.	 ПРАТ ТОРІН 16
196.	 ПАТ ТРЕСТ	КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ 80
197.	 ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 74
198.	 ПРАТ ТУРБІВСЬКИЙ	КАОЛІНОВИЙ	ЗАВОД 43
199.	 ПАТ ТУРБОАТОМ	 63
200. ПАТ ТУРБОАТОМ	 66
201. ПРАТ ТУРИСТИЧНА	КОМПАНІЯ	«ВИЗИТ-ЦЕНТР» 20
202. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА	ШВЕЙНА	ФАБРИКА 30
203.	 ПРАТ УКРАЇНА 16
204. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ	ДУНАЙСЬКЕ	ПАРОПЛАВСТВО 33
205.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ	ДУНАЙСЬКЕ	ПАРОПЛАВСТВО 60
206. ПРАТ УКРЕКСКАВАЦІЯ 44
207.	 ПРАТ УКРЕКСКАВАЦІЯ 55
208. ПРАТ УКРЕКСПО-ПРОЦЕС 83
209.	 ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 17
210. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 19
211. ПРАТ УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 15
212. ВАТ УКРМАШПРОМПРОЕКТ 30
213.	 ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ	(УКРАЇНСЬКИЙ	ІНСТИТУТ	ПО	

ПРОЕКТУВАННЮ	НАФТОПЕРЕРОБНИХ	І	
НАФТОХІМІЧНИХ	ПІДПРИЄМСТВ	
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»)

5

214. ПРАТ УКРСАНТЕХПРОЕКТ 29
215.	 ПАТ УКРСОЦБАНК	 64
216. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 73
217.	 ПРАТ УМАНСЬКА	СІЛЬГОСПТЕХНІКА 49
218. ПРАТ УПРАВЛІННЯ	МЕХАНІЗОВАНИХ	РОБІТ	№2 29
219.	 ПРАТ УШИЦЬКИЙ	КОМБІНАТ	БУДІВЕЛЬНИХ	 

МАТЕРІАЛІВ	
59

220. ПАТ ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	«СУЧАСНІ	КРЕДИТНІ	
ТЕХНОЛОГІЇ»

25

221. ПАТ ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	«СУЧАСНІ	КРЕДИТНІ	
ТЕХНОЛОГІЇ»

25

222. ПРАТ ХАНДЕЛЬСІММОБІЛІЕН	ІНВЕСТМЕНТ	УКРАЇНА 4
223.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ	КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 30
224. ПРАТ ХІМБУДМОНТАЖ 13
225.	 ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ	ЗАВОД	ПРОДТОВАРІВ 24
226. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА	ТЮТЮНОВА	КОМПАНІЯ 71
227.	 ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ	ЦУКРОВИЙ	КОМБІНАТ 46
228. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	 

ПІДПРИЄМСТВО	15167
71

229.	 ПРАТ ЯГОТИНСЬКЕ 80
230.	 ПРАТ ЯГОТИНСЬКЕ 83
231.	 ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 19
232.	 ПРАТ ЯНТАРЬ 49

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18072
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
13.04.2018 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


